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NORME DE SIGURANȚĂ SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR DE PE AMBALAJELE 
MĂNUŞILOR DE PROTECȚIE ŞI DE LUCRU

Palmele sunt instrumentul de lucru cel mai valoros. Chiar 

şi cea mai mică rănire a acestora poate influența creşterea 

costurilor şi deteriorarea calității muncii, de aceea este impor-

tantă asigurarea unei protecții corespunzătoare a acestora.

Mănuşile sunt un echipament individual de protecție esen-

țial şi universal, care protejează mâinile împotriva diferite-

lor tipuri de amenințări şi impurități.

Cerințele generale pentru toate tipurile mănuși de pro-
tecție sunt reglementate de standardul EN 420, cum ar 

fi: modul specific de realizare a anumitor elemente, menite 

să asigure o protecție adecvată, precum şi confort şi sigu-

ranță de utilizare.

Pictograme normative

l mănuşile executate din latex natural

protecție mecanică cu niveluri de securitate la abrazi-
une, tăiere, rupere şi perforare

mănuşi antistatice

q adecvat pentru contactul cu alimentele

marcaj de conformitate din categoria I echipament 
individual de protecție

marcaj de conformitate din categoria II echipament 
individual de protecție

 c0321
marcaj de conformitate din categoria III echipament 
individual de protecție

i vezi instrucțiunile de utilizare

a produs de unică folosință

j produs nesteril

R codul lotului atribuit de către producător

t data valabilități

K data de producție

k
producător, simbolul trebuie să fie însoțit de denumi-
rea şi adresa producătorului

f a se proteja de lumina solară

Pictograme suplimentare

n mănuşile executate din policlorură de vinil

N mănuşile executate din nitril

z marcarea mănuşilor pudrate

Z marcarea mănuşilor nepudrate 

Y suprafață de apucare texturată

mănuşi căptuşite la vârful degetelor

mănuşi căptuşite în zona de apucare

indicarea mărimii

6
defineşte numărul de bucăți în ambalaj, conform 
greutății

b a se proteja de ozon

Pictograme normative

G a se păstra la o temperatură de 5-35°C

s
calitatea produsului nu este garantată în cazul dete-
riorării ambalajului

prudență în timpul transportului şi depozitării

h ambalajul poate fi tratat ca deşeu comunal

categoria I
– mănuşi pentru utilizare în condiții de risc 
minim.

Mănuşile protejează împotriva daunelor 
superficiale ale pielii, o temperatură care nu 
depăşeşte 50°C şi împotriva agenților chimici 
cu o acțiune delicată şi cu efecte uşor rever-
sibile, cum ar fi agenții de curățare, detergen-
ții. Utilizarea lor îmbunătățeşte confortul de 
muncă, iar utilizarea nu este condiționată de 
rezultatele testelor speciale ale organismelor 
notificate.

categoria ii
– mănuşi pentru utilizare în condiții de risc 
mediu.

Această categorie include mănuşile utilizate în 
situații de risc care nu sunt clasificate ca fiind 
minime sau ridicate. Acestea sunt în principal 
mănuşi de protecție împotriva substanțelor 
chimice şi a deteriorărilor mecanice, cu ar fi de 
ex. tăieturi, rupturi, perforări, excoriații. Acestea 
ar trebui să fie supuse unor teste indepen-
dente efectuate de un organism notificat şi să 
obțină certificatele corespunzătoare.

categoria iii
– mănuşi pentru utilizare în condiții de risc 
ridicat.

Mănuşi utilizate în situațiile în care utiliza-
torul poate avea dificultăți în identificarea 
riscurilor la momentul potrivit şi atunci 
când există un risc ridicat de leziuni grave 
sau permanente ale palmelor, sau deces 
cum ar fi lucrări legate de utilizarea sub-
stanțelor chimice, factorilor biologici, 
electricitate şi echipamente aflate sub 
tensiune.

Directiva 89/686 privind protecția individuală introduce o divizare a sănătății şi securității la locul de muncă – inclusiv 

mănuşile – pentru 3 categorii de protecție. Angajatorul este obligat să furnizeze lucrătorului o măsură de protecție per-

sonală, adecvată la nivelul riscului la care un angajat este expus la locul de muncă.

din totalul accidentelor de muncă sunt 
asociate cu mâinile, iar 7% au drept 
consecință invaliditatea.~25%

SISTEMUL CMC – CODIFICAREA MĂRIMII CU CULOAREA
Sistemul de codificare prin culoare a mărimii, permite într-un mod simplu şi rapid efectuarea identificării mărimii mănuşilor.
Sistemul CMC cuprinde mănuşile de protecție, de lucru, tehnice şi medicale. La mănuşile de protecție de lucru ideall® tech 
acesta este vizibil sub forma unei căptuşeli colorate la sfârşitul manşetei flexibile. Pe lângă sistemul CMC mănuşile ideall® 
tech sunt marcate suplimentar cu o mărime numerică.

Dimensiune
și culoarea atribuită 6 7 8 9 10 11

M
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MĂNUŞI DE 
PROTECȚIE ŞI 
DE LUCRU

Familia de mănuşi marca ideall® tech sunt mănuşi de 

montaj uşoare de protecție şi de lucru, tricotate, căp-

tuşite la degete sau la porțiunea de apucare.

Mănuşile protejează utilizatorul, cât şi produsul. 

Caracteristicile acestor mănuși sunt:
 ▪ rezistență mecanică ridicată datorită utilizării unui 

amestec de fibre sintetice,

 ▪ manșetă finisată cu o bandă elastică, care previ-

ne pătrunderea impurităților în interior şi menține 

poziția mănuşii pe mână.

Mănuşile sunt disponibile într-o gamă variată de dimen-

siuni, de la 6-11, comercializate într-un ambalaj de folie 

– a câte 12 perechi.

La fiecare ambalaj sunt ataşate instrucțiuni de utilizare 

care prezintă modul corespunzător de manipularea a 

produsului.

Datorită marcării fiecărei mănuşi, este asigurată identi-

ficarea uşoară a produsului.

În plus, mănuşile în funcție de mărime, dispun de o 

căptuşeală colorată a manşetei în culoarea corespun-

zătoare pentru sistemul CMC adoptat.
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Material: fibre sintetice elastice, cusătura nr. 13

Acoperire: poliuretan

Zona  
de acoperire: 

degete

Mărime: 6-11

Clasificare: categoria I

Culoare: tricot alb şi căptuşeală

Amb. Unitar / 
amb. Comun: 12 par / 20 × 12 par

Diferențiator: consolidare la capetele degetelor

Nr. de ref: RG70051 60-11

ideall® tech 70051 
manuşi tricotate acoperite cu poliuretan

ușurință: ▪ ▪ ▪
elasticitate ▪ ▪ ▪
dexteritate: ▪ ▪

protecție mecanică: ▪
ventilație: ▪ ▪ ▪

antipraf: ▪ ▪ ▪

Material: fibre sintetice elastice, cusătura nr. 13

Acoperire: poliuretan

Zona  
de acoperire: 

palmă şi degete

Mărime: 6-11

Clasificare: categoria II

Culoare: z tricot alb şi acoperire / z tricot negru şi acoperire

Amb. Unitar / 
amb. Comun: 12 par / 20 × 12 par

Diferențiator: protecție mecanică la nivelul EN 388 (4131)

Nr. de ref: albe: RG70052 60-11 / negre: RG70053 60-11

ideall® tech 70052 / 70053 
manuşi tricotate acoperite cu poliuretan

ușurință: ▪ ▪
elasticitate ▪ ▪
dexteritate: ▪ ▪ ▪

protecție mecanică: ▪ ▪ ▪
ventilație: ▪ ▪

antipraf: ▪ ▪ ▪

activități de lucru în timpul cărora este necesar un grad ridicat de sensibilitate, 
precizie de lucru, mediu curat, manipulare pieselor mici, lucrări mici de asamblare, 
lustruirea suprafețelor, lucru cu suprafețe alunecoase, lucrări de conservare şi service, 
lucru cu aparate şi maşini industriale, lucrări de inginerie a construcțiilor, structuri, 
controale operaționale şi inspecții, logistică, depozit, ambalare, industria auto şi de 
transport, fabrici de sticlă, producția de piese metalice, grădină şi agricultură, lucrări de 
curățenie.

activități de muncă în timpul cărora este necesar un grad ridicat de sensibilitate şi 
de dexteritate, lucrări foarte precise într-un mediu curat, lucrări mici de asamblare, 
manipularea elementelor mici, controale operaționale şi inspecții, lucrări de service şi 
asamblare, biblioteci şi arhive.

Recomandări:

Recomandări:

ALEGEREA CORESPUNZĂTOARE A MĂNUŞILOR DE PROTECȚIE

Mănuşile trebuie să asigure o protecție adecvată şi să 

reducă la minim efectele negative ale factorilor nocivi şi 

periculoşi. Acestea ar trebui să fie, de asemenea, adaptate 

la constituția fizică individuală a corpului lucrătorului şi la 

tipul activității.

Mănuşile prea mici pot limita mişcările mici şi mari şi pot 

afecta circulația sanguină, ceea ce poate duce la crampe, 

oboseală şi transpirație excesivă a palmelor.

Mănuşile prea mari pot reduce dexteritatea, ceea ce duce 

la un efort excesiv al operatorului şi pune în pericol sigu-

ranța persoanelor care lucrează în apropierea echipamen-

telor cu piese în mişcare şi puncte de fixare.

marca comercială și marca produsului

mărimea mănușii

tipul de protecție și nivelul acesteia

marcaj CE și clasificarea produsului în categoria de echi-
pament individual de protecție

codul produsului

pictograma instrucțiunilor de utilizare, care face trimitere 
la citirea instrucțiinilor de către utilizator înainte de utiliza-
rea produsului

denumirea producătorului

marcarea și identificarea ambalajelor ideall® tech

4 pași pentru 
o alegere 
bună

1
evaluarea riscurilor
determinați riscurile care pot apărea la locul 

de muncă

2
evaluarea nivelului de protecție
asociați nivelul de protecție la un anumit risc

3
alegerea materialului / materiei 
prime a mănușilor
alegeți în mod adecvat mănuşile din punct 

de vedere al materiilor prime, cu scopul de 

asigurare a nivelului necesar de protecție

4
ajustarea mănușilor
mărimea potrivită şi designul asigură ergono-

mie, mişcări confortabile şi senzații tactile

MĂNUŞI DE PROTECȚIE ŞI DE LUCRU

Caracteristici:

Caracteristici:
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MĂNUŞI DE PROTECȚIE ŞI DE LUCRU

ușurință: ▪ ▪ ▪
elasticitate ▪ ▪ ▪
dexteritate: ▪ ▪ 

protecție mecanică: ▪ 
ventilație: ▪ ▪ ▪

antipraf: ▪ ▪ ▪

electronică de precizie, lucru cu semiconductori, asamblarea elementelor sensibile, 
a manipularea componentelor electronice, manipularea plăcilor de circuite imprimate, 
lucru în laboratoare fotografice, lucrări cu fibre optice, muncă, în timpul căreia este 
necesar un grad foarte ridicat de sensibilitate, lucrări de mare precizie, mediu curat, 
manipularea elementelor de mici dimensiuni, controale operaționale, inspecții, lucrul  
cu echipamente şi utilaje industriale.

Material: amestec de fibre sintetice şi carbon, cusătura nr. 13

Acoperire: poliuretan

Zona  
de acoperire: 

degete

Mărime: 6-11

Clasificare: categoria I

Culoare: tricot alb-gri, acoperire albă

Amb. Unitar / 
amb. Comun: 12 par / 20 × 12 par

Diferențiator: proprietăți antistatice

Nr. de ref: RG70058 60-11

ușurință: ▪ ▪ 
elasticitate ▪ ▪ ▪
dexteritate: ▪ ▪ ▪

protecție mecanică: ▪ ▪ ▪
ventilație: ▪ ▪

antipraf: ▪ ▪ ▪

electronică de precizie, lucru cu semiconductori, asamblarea elementelor sensibile,  
a manipularea componentelor electronice, manipularea plăcilor de circuite 
imprimate, lucru în laboratoare fotografice, vopsire electrostatică, lucrări cu fibre 
optice, muncă, în timpul căreia este necesar un grad ridicat de sensibilitate, lucrări de 
precizie, mediu curat, controale operaționale, inspecții, lucrul cu echipamente şi utilaje 
industriale.

Material: amestec de fibre sintetice şi carbon, cusătura nr. 13

Acoperire: poliuretan

Zona  
de acoperire: 

palmă şi degete

Mărime: 6-11

Clasificare: categoria II

Culoare: tricot alb-gri, acoperire albă

Amb. Unitar / 
amb. Comun: 12 par / 20 × 12 par

Diferențiator: 
proprietăți antistatice,  
protecție mecanică la nivelul EN 388 (4131)

Nr. de ref: RG70057 60-11

ideall® tech 70057
mănuşi antistatice tricotate acoperite cu poliuretan

ideall® tech 70058 
mănuşi antistatice tricotate

ușurință: ▪ ▪ 
elasticitate ▪ ▪ ▪
dexteritate: ▪ ▪ ▪

protecție mecanică: ▪ ▪ ▪
ventilație: ▪ ▪ ▪

antipraf: ▪ ▪ ▪

ușurință: ▪ ▪
elasticitate ▪ ▪ ▪
dexteritate: ▪ ▪ ▪

protecție mecanică: ▪ ▪ 
ventilație: ▪ ▪

antipraf: ▪ ▪ ▪

lucrări de precizie, mediul de lucru curat, muncă în timpul căreia se cere un grad 
ridicat de sensibilitate, lucrări mici de asamblare, manipularea pieselor mici, lucru cu 
suprafețe alunecoase, fabrică de sticlă, lustruirea suprafețelor, construcții, structuri, 
operarea echipamentelor şi utilajelor industriale, lucrări de inginerie, controale 
operaționale, inspecții, lucrări de service, tehnice, întreținere, producția de piese 
metalice, logistică, depozit, ambalare, industria auto şi de transport, agricultură şi 
grădinărit, lucrări de curățenie.

contact de scurtă durată cu lubrifianți, uleiuri, combustibili, locuri de muncă în care 
se cere un grad ridicat de sensibilitate, lucrări de precizie, mediu curat, lucrări mici de 
asamblare, manipularea elementelor mici, muncă cu suprafețe alunecoase, lucrări cu 
vopsele şi solvenți, lucrări de inginerie, tâmplărie, construcții, structuri, control operațional 
de inspecție, logistică, depozit, ambalare, industria auto şi transport, fabrică de sticlă, 
producția de piese metalice, lucrări cu dispozitive şi utilaje industriale, grădinărit şi 
agricultură, lucrări de curățenie.

Material: fibre sintetice elastice de nailon, cusătura nr. 13

Acoperire: poliuretan

Zona  
de acoperire: 

palmă şi degete

Mărime: 6-11

Clasificare: categoria II

Culoare: z tricot alb şi acoperire / z tricot negru şi acoperire

Amb. Unitar / 
amb. Comun: 12 par / 20 × 12 par

Diferențiator: 
foarte elastice şi rezistente,  
protecție mecanică la nivelul EN 388 (4131)

Nr. de ref: albe: RG80054 60-11 / negre: RG80055 60-11

Material: fibre sintetice elastice, cusătura nr. 13

Acoperire: nitryl

Zona  
de acoperire: 

palmă şi degete

Mărime: 7-11

Clasificare: categoria II

Culoare: tricot alb, căptuşeală gri

Amb. Unitar / 
amb. Comun: 12 par / 20 × 12 par

Diferențiator: protecție mecanică la nivelul EN 388 (3121)

Nr. de ref: RG70056 70-11

ideall® tech 80054 / 80055 
mănuşi tricotate din nailon, acoperite cu poliuretan în palmă şi pe degete

ideall® tech 70056 
mănuşi tricotate din fibre sintetice acoperite cu nitril în palmă şi pe degete

▪ scăzut   ▪ ▪ bun   ▪ ▪ ▪ foarte bun

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:
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O ALEGERE ADECVATĂ  
A MĂNUŞILOR POATE 
ASIGURA:

MĂNUŞI DE PROTECȚIE ŞI DE LUCRU

Material: fibre sintetice elastice, cusătura nr. 13

Acoperire: latex rugos

Zona  
de acoperire: 

palmă şi degete

Mărime:  6-11

Clasificare: categoria II

Culoare: tricot roşu, latex negru

Amb. Unitar / 
amb. Comun: 12 par / 20 × 12 par

Diferențiator: 
apucare sigură fără rigidizare, 
protecție mecanică la nivelul EN 388 (2121)

Nr. de ref: RG70060 60-11

ideall® tech 70060 
mănuşi tricotate acoperite cu latex rugos

ușurință: ▪ ▪
elasticitate ▪ ▪
dexteritate: ▪ ▪ ▪

protecție mecanică: ▪ ▪
ventilație: ▪ ▪

antipraf: ▪ ▪ 

Material: bumbac-fibre sintetice, cusatura nr 10

Acoperire: latex rugos

Zona  
de acoperire: 

zona de apucare

Mărime: 6-11

Clasificare: categoria II

Culoare: tricot gri, latex negru

Amb. Unitar / 
amb. Comun: 12 par / 20 × 12 par

Diferențiator: apucare sigură, protecție mecanică la nivelul (2242)

Nr. de ref: RG90061 60-11

ideall® tech 90061  
mănuşi fără sudură tricotate acoperite cu latex rugos

ușurință: ▪ ▪
elasticitate ▪ ▪
dexteritate: ▪ ▪ ▪

protecție mecanică: ▪ ▪
ventilație: ▪ ▪

antipraf: ▪ ▪

lucrări de montaj, lucrări de inginerie, controale operaționale, inspecții, lucrări de 
întreținere și restaurare, logistică, depozit, transport, încărcare, construcții, structuri, 
industria auto şi de transport, fabrică de sticlă, producția de piese metalice operarea 
echipamentelor și utilajelor industriale, agricultură şi grădinărit, lucrări de curățenie.

lucrări de montaj, lucrări de inginerie, lucrări de construcții de structurale, lucrări cu 
suprafețe alunecoase, lustruirea suprafețelor, controale operaționale şi inspecții, 
lucrări de întreținere şi restaurare, logistică, depozit, ambalare, transport, încărcare, 
industria auto şi de transport, lucru cu dispozitive şi maşini industriale, fabrica de sticlă, 
producția de piese metalice, grădinărit şi agricultură, lucrări de curățenie.

ŞTIAȚI CĂ...?

dintre lucrătorii din sectorul industrial 
suferă de vătămări ale mâinilor70% 

dintre lucrători nu utilizează mănuși 
de lucru și de protecție30% 

dintre lucrători poartă mănuși inadec-
vate activităților efectuate30% 

dintre traumele mâinilor și încheieturilor 
pot fi evitate prin utilizarea de mănuși70% 

Toate datele % privin din revista lunară OH&S  
Occupational Health & Safety (2016)

1

2

3

o bună aderență şi mobilitate a operatorului

rezistență mecanică la abraziunea epidermei 
(degetele sau palmele mănuşilor sunt acope-
rite cu un strat protector)

libertatea de muncă la o temperatură 
cuprinsă între -10°C până la 50°C

o protecție suplimentară împotriva substan-
țelor chimice periculoase şi a uleiurilor

Consultați Specialistul dumneavoastră, Inginerul 

pe probleme de Securitate sau Reprezentantul 

Comercial al companiei Mercator Medical.

Vă putem ajuta să evaluăm împreună zonele po-

tențiale şi factorii de risc care pot cauza traume 

ale mâinilor, încheieturilor şi degetelor.

1

2

3

4

▪ scăzut   ▪ ▪ bun   ▪ ▪ ▪ foarte bun

4

Caracteristici:

Caracteristici:

Recomandări:

Recomandări:



13

Tipul mănușii: de menaj, de protecție, nesterile

Culoare: galben

Suprafața interioară: căptuşeală moale din bumbac 

Suprafața exterioară: striată în partea de prindere

Manșetă: marginea rulată

Clasificarea CE: categoria I

Amb. unitar / multiplu: 1 pereche / 240 perechi

Mărimi: smlX
Nr. de referință:  RG100070 02-05

ideall® cotton ql

Tipul mănușii: de menaj, de protecție, nesterile

Culoare: galben

Suprafața interioară: texturate

Suprafața exterioară: striată în partea de prindere

Manșetă: marginea rulată

Clasificarea CE: categoria I

Amb. unitar / multiplu: 1 pereche / 240 perechi

Mărimi: smlX
Nr. de referință:  RG100040 02-05

ideall® yellow ql

Tipul mănușii: de menaj, de protecție, nesterile

Culoare: oranj

Suprafața interioară: texturate

Suprafața exterioară: striată în partea de prindere

Manșetă: marginea rulată

Clasificarea CE: categoria I

Amb. unitar / multiplu: 1 pereche / 240 perechi

Mărimi: smlX
Nr. de referință:  RG100470 02-05

ideall® orange ql

premium

MĂNUŞI  
DE MENAJ ŞI 
DE PROTECȚIE
Mănuşile de menaj ideall® au o suprafață de apu-

care special texturată, care facilitează performan-

ța de muncă într-un mediu umed, îmbunătățind în 

acelaşi timp dexteritatea şi controlul mişcărilor.

Datorită unei structuri etanșe protejează de: 

 ▪ lichide,

 ▪ detergenți,

 ▪ substanțe chimice neagresive

 ▪ factorii externi adverşi sau dăunători pentru 

sănătate.

Mănuşile de menaj sunt executate din latex de 

cauciuc natural. Sunt moi şi flexibile, ceea ce influ-

ențează confortul de muncă şi precizia mişcărilor.  

Manşeta mai lungă a mănuşilor - 300 mm protejea-

ză, de asemenea, antebrațul.

Mănuşile de menaj sunt un echipament individual 

de protecție conceput pentru un risc minim.

Mănuşile dețin o declarație de contact cu ali-

mentele şi un test de migrare globală.

MĂNUŞI DE MENAJ ŞI DE PROTECȚIE

lucrări igienico-sanitare în locurile publice, menținerea curățeniei în clădiri, obiecte de menaj şi acasă, servicii profesionale de 
curățenie, lucrări de renovare, grădinărit, agricultură, industria alimentară şi contact cu produse alimentare, ateliere mecanice, 
lucrări gospodăreşti

Recomandări:
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MĂNUŞI DE DIA-
GNOSTICARE ŞI 
PROTECȚIE DE UNI-
CĂ FOLOSINȚĂ

Mănuşile de unică folosință, de diagnosticare şi protecție 

sunt concepute pentru o singură utilizare. Mănuşile au 

o formă universală, se potrivesc pentru palma dreaptă 

şi stângă.

Sunt executate din materiile prime: nitril, latex, vinil. 

Protejează de murdărie, deteriorarea epidermei. 

Datorită unei structuri etanşe protejează palmele de 

lichide, detergenți şi alte substanțe chimice.

Mănuși din latex
Mănuşile din latex se caracterizează prin flexibilitate 

ridicată, extensibilitate şi rezistență. Se ajustează foarte 

bine la forma mâinii, garantând o dexteritate excelentă. 

Sunt disponibile în versiunea pudrată şi nepudrată.

Mănuși sintetice
Cele din vinil, nitril, neopren, nu conțin proteine din 

latex. Sunt o alternativă ideală pentru mănuşile exe-

cutate din material natural.

Mănuşile sunt disponibile într-o gamă largă de dimen-

siuni, pentru o mai bună identificare a fost aplicată o 

codificare prin culori a mărimii.
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Tipul mănușii:  protecție

Culoare: crem

Agent de pudrare:  talc

Suprafața exterioară:  netedă

Manșetă:  
marginea rulată,  
lungime standard 240 mm

Clasificarea CE: categoria I

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  
flexibilitate ridicată, pot fi purtate singure sau ca 
mănuşi exterioare

Mărimi: xsmlX

Nr. de referință:  RD110200 01-05

ideall® latex zlq

Tipul mănușii:  protecție

Culoare: transparent

Agent de pudrare:  lipsă

Suprafața exterioară:  netedă

Manșetă:  
marginea rulată,  
lungime standard 240 mm

Clasificarea CE: categoria I

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  
sunt lipsite de plastifianți şi sunt o alternativă 
pentru persoanele alergice la latex

Mărimi: xsmlX

Nr. de referință:  RD20103 01-05

ideall® vinyl Znq

Tipul mănușii:  protecție

Culoare: albastru / violet

Agent de pudrare:  lipsă

Suprafața exterioară:  texturate la capetele degetelor

Manșetă:  
marginea rulată, 
lungime standard 240 mm

Clasificarea CE: categoria I

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  
moi şi rezistente, sunt recomandate pentru per-
soanele alergice la latex

Mărimi: xsmlX

Nr. de referință:  RD301360 01-05

ideall® nitrile ZNq

Tipul mănușii:  protecție

Culoare: 

Agent de pudrare:  lipsă

Suprafața exterioară:  texturate la capetele degetelor

Manșetă:  
marginea rulată,  
lungime standard 240 mm

Clasificarea CE: categoria I

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  moi şi flexibile

Mărimi: xsmlX

Nr. de referință:  RD 301020 01-05

ideall® nitrile color ZNq

MĂNUŞI DE PROTECȚIE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

culoare* culoare*

culoare* culoare*

*culoarea mănuşilor din catalog poate fi diferită de culoarea reală a mănuşii

asamblarea pieselor mici, protecția obiectului de contact, apucare și montaj a componentelor umede sau uscate, industria auto şi 
mecanică (vopsitorii, ateliere şi service auto), lucrări uşoare de asamblare a elementelor acoperite cu ulei, industria alimentară – pregătire, 
manipulare, ambalare, sortare, industria tipografică, a mobilei, cosmetice şi coafură, lucrări de grădinărit şi agricole, zugrăvire şi acoperire, 
întreținere, inspecție, lucrări de menaj: spălare, curățare, spălătorie, reciclare.

mici lucrări de asamblare şi manipulare precisă, protecția obiectului de contact, asamblarea pieselor mici neacoperite cu 
lubrifiant, industria auto şi mecanică, industria tipografică, industria alimentară – manipulare, ambalare, sortare, curățenie, lucrări 
de grădinărit şi agricole, industria mobilei, zugrăvire şi acoperire, menaj: 
spălare, curățare, spălătorie.

Recomandări:

asamblarea de piese mici, manipulare de precizie, protecția obiectului de contact, apucare şi montaj a componentelor umede 
sau uscate, industria auto şi mecanică (vopsitorii, ateliere şi centre de service), industria alimentară - ambalare, 
sortare, industria tipografică, industria mobilei, cosmetice şi coafură, curățenie, lucrări de grădinărit şi agricole, 
zugrăvire şi acoperire, întreținere, inspecții, lucrări de menaj: spălare, curățare, spălătorie, ordine.

asamblarea pieselor mici, protecția obiectului de contact, asamblarea pieselor mici neacoperite cu lubrifiant, industria alimentară 
– manipulare, ambalare, sortare, curățenie, lucrări ușoare de grădinărit, agricole, zugrăvire şi acoperire, întreținere, lucrări de 
menaj: spălare, curățare, spălătorie.

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:
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Culoare: crem

Suprafața exterioară:  netedă / texturată

Manșetă:  marginea rulată 

Clasificarea CE: categoria I 

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  mănuşi sterile

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD110100 01-05 / RD110860 01-05

Recomandări:
saloane de frumusețe, lucrări mici de asamblare şi 
manipulare precisă, lucrări de menaj, contact cu produsele 
alimentare

santex® powdered zlq
Culoare: albastru închis

Suprafața exterioară:  texturată

Manșetă:  
egal rulată marginea,  
manşetă mai lungă: min. 30 cm

Clasificarea CE: categoria III 

Amb. unitar / multiplu:  50 buc. / 10×50 buc.

Diferențiator:  protecție sporită

Mărimi: smlX
Nr. de referință:  RD100110 02-05

Recomandări:

servicii de ordine publică, personalul în uniformă, 
contact cu anumite substanțe chimice, contact 
cu alimentele, industria mobilei, lucrări de menaj, 
laboratoare

ambulance® high risk Zlq

Culoare: alabastru

Suprafața exterioară:  netedă

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria I 

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  culoare adecvată pentru contactul cu alimentele

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD110040 01-05

Recomandări: contact cu produsele alimentare, saloane de frumusețe

comfort® blue zlq
Culoare: transparent

Suprafața exterioară:  netedă

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria III 

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  
un confort mai mare în utilizare față de mănuşile 
din vinil

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD200180 01-05

Recomandări:
igienă şi activități sanitare, saloane de frumusețe, lucrări de 
menaj, contact cu produsele alimentare

vinylex® powder-free Znq

Culoare: crem

Suprafața exterioară:  texturată

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria III 

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  se pun cu uşurință

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD100060 01-05

Recomandări:
contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, 
saloane de frumusețe, contact cu produsele alimentare, 
industria mobilei, lucrări mici de asamblare

dermagel® coated Zlq
Culoare: albastru transparent

Suprafața exterioară:  netedă

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria I 

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  culoare adecvată pentru contactul cu alimentele

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD210160 01-05

Recomandări:
contact cu produsele alimentare, saloane de frumusețe, 
igienă şi activități sanitare, lucrări de menaj

vinylex® blue znq

MĂNUŞI DE PROTECȚIE ŞI DIAGNOSTICARE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ SELECTATE*

gama completă de mănuşi de diagnosticare şi de protecție este disponibilă pe pagina www.mercatormedical.eu sau într-un catalog special
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Culoare: cerneală

Suprafața exterioară:  texturate la capetele degetelor

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria I

Amb. unitar / multiplu:  
100 buc. / 10×100 buc.
200 buc. / 10×200 buc.

Diferențiator:  
sensibilitate la atingere optimă, 
proprietăți antistatice

Mărimi: xsmlX

Nr. de referință:  
a’100:

a’200:

RD301050 01-05
RD300840 01-05

Recomandări:

saloane de frumusețe şi frizerii, contact cu produsele 
alimentare, industria auto şi mecanică, industria de 
electronice şi industria tipografică, lucrări mici de 
asamblare

nitrylex® basic ZNq
Culoare: levănțică

Suprafața exterioară:  
microtextură cu textură suplimentară la capetele 
degetelor

Manșetă:  
egal rulată marginea,  
manşetă mai lungă: min. 26 cm

Clasificarea CE: categoria I 

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  
foarte moi şi confortabile, cu suprafață mai mare 
de protecție

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD301020 01-05

Recomandări:
contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, 
saloane de frumusețe şi frizerii, contact cu produsele 
alimentare, lucrări mici de asamblare

nitrylex® complete ZNq

Culoare: albastru / alb / violet

Suprafața exterioară:  texturate la capetele degetelor

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria III 

Amb. unitar / multiplu:  
■ ■ 100 buc. / 10×100 buc. 
■ ■ ■ 200 buc. / 10×200 buc.

Diferențiator:  sensibilitate tactilă crescută

Mărimi: xsmlX

Nr. de referință:  
a’100:

a’200:

■ RD300190 01-05 ■ RD301690 01-05
■ RD300960 01-05 ■ RD301680 01-05
■ RD300970 01-05

Recomandări:
contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, saloa-
ne de frumusețe şi frizerii, contact cu produsele alimenta-
re, lucrări mici de asamblare, diagnosticare

nitrylex® classic ZNq
Culoare: albastru regal

Suprafața exterioară:  
microtextură cu textură suplimentară la capetele 
degetelor

Manșetă:  
egal rulată marginea,  
manşetă mai lungă: min. 30 cm

Clasificarea CE: categoria III

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  
protecție suplimentară a antebrațului, culoare 
distinctă

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD300930 01-05

Recomandări:
contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, 
contact cu produsele alimentare, lucrări mici de asamblare, 
saloane de frumusețe şi frizerii, lucrări de menaj

nitrylex® chemo long ZNq

Culoare: albastru 

Suprafața exterioară:  textură pe toată suprafața

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria III 

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  barieră mai mare, prindere optimă

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD300880 01-05

Recomandări:
contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, saloa-
ne de frumusețe şi frizerii, contact cu produsele alimenta-
re, industria auto, mecanică auto, lucrări mici de asamblare 

nitrylex® grip ZNq
Culoare: oranj

Suprafața exterioară:  
microtextură cu textură suplimentară la capetele 
degetelor

Manșetă:  
egal rulată marginea,  
manşetă mai lungă: min. 27 cm 

Clasificarea CE: categoria III

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  protecție mărită, culoare intensă

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD300010 01-05

Recomandări:
contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, 
industria electronică şi tipografică, contact cu produsele 
alimentare, lucrări mici de asamblare 

nitrylex® high risk ZNq

premium

high risk

gama completă de mănuşi de diagnosticare şi de protecție este disponibilă pe pagina www.mercatormedical.eu sau într-un catalog special

MĂNUŞI DE PROTECȚIE ŞI DIAGNOSTICARE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ SELECTATE*
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Culoare: mentă

Suprafața exterioară:  texturate la capetele degetelor

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria III

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc. 

Diferențiator:  culoare liniştitoare

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD301380 01-05

Recomandări:
contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, lucrări 
mici de asamblare, saloane de frumusețe şi frizerii, contact 
cu produsele alimentare, lucrări de menaj.

nitrylex® green ZNq

Culoare: negru

Suprafața exterioară:  texturate la capetele degetelor

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria I

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  culoare care acoperă

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD301040 01-05

Recomandări:

întreprinderi mecanice, lucrări mici de asamblare, industria 
auto şi mecanică auto, saloane de tatuaj, saloane de 
frumusețe şi saloane de coafură, lucrări de menaj, activități 
de igienă şi salubritate, contact cu produsele alimentare.

nitrylex® black ZNq

Culoare: roz intensiv (magenta)

Suprafața exterioară:  texturate la capetele degetelor

Manșetă:  marginea rulată

Clasificarea CE: categoria III

Amb. unitar / multiplu:  100 buc. / 10×100 buc.

Diferențiator:  
stratul interior cosmetic de culoare plăcută şi 
distinctivă, îmbunătățeşte condiția pielii

Mărimi: xsmlX
Nr. de referință:  RD300950 01-05

Recomandări:

secții pentru copii, stomatologie, asistență medicală, 
laboratoare, saloane de frumusețe şi coafură, 
diagnosticare, medicină veterinară, contact cu anumite 
substanțe chimice, contact cu produsele alimentare, lucrări 
mici de asamblare.

nitrylex® collagen ZNq

Aveți grijă de un loc potrivit pentru 
instrumentele de lucru de bază

Alegeți suporturi de perete adecvate, care permit o uşoară şi rapidă 
scoatere a mănuşilor în timpul efectuării lucrărilor.

Suporturi de tip SAFE PACK – compatibile cu mănușile nitrylex® one by one
Suporturi destinate pentru mănuşile scoase individual, ambalate în sistemul de dozare în partea  
inferioară „Safe Pack”. Nou – Întrebaţi reprezentantul dumneavoastră.

zw

suport Safe Pack din plastic suport Safe Pack simplu suport Safe Pack triplu

Material: material plastic oțel oțel

Diferențiator:   ▪ suport modular, posibilitatea de 
a combina suporturi unele cu altele, 

 ▪ reducerea contaminării / infectarea 
altor mănuşi.

 ▪ permite economisirea suprafeței 
locului de muncă, 

 ▪ reducerea contaminării / infectarea 
altor mănuşi.

 ▪ permite economisirea suprafeței 
locului de muncă, 

 ▪ câteva mărimi de mănuşi într-un 
singur loc,

 ▪ reducerea contaminării / infectarea 
altor mănuşi.

Nr. de referință:  KEUR010 KEUR007 KEUR008

Suporturi de bază din metal
Suporturi executate din sârmă de oțel cu tablă de montare, totul vopsit cu vopsea albă antibacteriană.

zw

suport simplu suport cu cârlige suport triplu

Material: oțel oțel oțel

Diferențiator:   ▪ posibilitatea de adăugare a cârligelor 
din oțel,

 ▪ permite economisirea suprafeței 
locului de muncă.

 ▪ utilizat ca un mâner de trans-
port, montat pe un pat sau coş, 
tratamentul.

 ▪ permite economisirea suprafeței 
locului de muncă. 

Nr. de referință:  KEUR001 KEUR005 KEUR004

SUPORTURI – SOLUTII OPTIME

gama completă de mănuşi de diagnosticare şi de protecție este disponibilă pe pagina www.mercatormedical.eu sau într-un catalog special

premium

NOU

MĂNUŞI DE PROTECȚIE ŞI DIAGNOSTICARE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ SELECTATE*
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În domeniul protecției aveți  
încredere în experți.

Asigurăm o alegere bogată:

 ▪ mănuşi medicale: de diagnosticare şi protecție,

 ▪ chirurgicale, de menaj,

 ▪ bonete, măşti, halate, combinezoane,

 ▪ seturi pentru operații,

 ▪ pansamente medicale.

ALTE PRODUSE OFERITE DE  
MERCATOR MEDICAL 


