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VÉDŐRUHÁZAT ÉS EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS RENDJE
1.
Általános irányelvek
1.1. Ha megelőző szervezési, műszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, akkor a munkavállalókat az egyes
kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőruházattal és egyéni védőeszközzel (együtt
védőfelszerelés) kell ellátni az alábbiakban előírtak szerint
1.2. A védőfelszerelések, különösen a védőruházat személyes használatra szolgál, azoknak
kihordási idejük nincs, pénzbeli megváltásuk nem lehetséges, és a védelmi képességük
(a használati tájékoztató szerint) meghatározott szintű csökkenése esetén azokat ki kell
cserélni.
1.3. A szervezeti (gazdálkodó) egység saját pénzügyi keretének terhére köteles éves tervet
készíteni a védőfelszerelés szükségletéről, és azt a tárgyévet megelőző év november 30ig a beszerzésért felelős személy, vagy szervezeti egység részére megküldeni.
1.4. A beszerzésért felelős a megrendelés feladásánál ellenőrizni tartozik, hogy az
ajánlatokban szereplő védőfelszerelések rendelkeznek-e munkavédelmi minősítő
bizonyítvánnyal. Amennyiben nem rendelkezik, megvásárlása és védőfelszerelésként
történő kiadása tilos!.
1.5. A minősítéssel kapcsolatos ellenőrzés a szervezeti egységek gazdasági vezetőinek is
kötelessége.
1.6. Az egyéni védőfelszereléseknek a szervezeti egységeknél történő szakszerű tárolási
lehetőségéről a szervezeti egység vezetője, a szükség szerinti csere kezdeményezéséről,
a védőruházat tisztíttatásáról, javíttatásáról az egység gazdasági vezetője (gondnoka)
köteles gondoskodni.
1.7. A védőfelszerelést munkába álláskor a dolgozó a szervezeti egységénél veszi át.
1.8. A szakiskolák, és szakközépiskolák tanulóinak védőfelszereléséről az egyetemen töltött
gyakorlat idejére a foglalkoztató szervezeti egység gondoskodik.
1.9. A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevő
személyeket a kockázat mértékének megfelelően kell az ott dolgozókkal azonos módon
védőfelszereléssel ellátni.
1.10. Ha a dolgozó a munkahelyen többféle kockázatnak van kitéve, akkor a munkavállalót
minden egyes kockázatnak megfelelő, illetve azoktól együttesen védő kombinált
védőfelszereléssel kell ellátni.
1.11. Új munkakörök létesítésénél a védőfelszerelést a MBO vezetője, szükség esetén a
Kórházhigiénés és Infekciókontrol Tanszék, illetve a Foglalkozás-egészségügyi
Szolgálat bevonásával állapítja meg. Ennek kezdeményezése a közvetlen munkahelyi
vezető feladata.
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1.12. A saját dolgozókkal azonos módon kell védőfelszerelést biztosítani:
- az ott munkát végző más munkáltató alkalmazásában álló dolgozóknak, ha a
munkáltatók közötti szerződés így rendelkezik,
- a szerződés szerinti alkalmi és társadalmi munkát végzőknek,
- a DEOEC területén szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat
töltőknek,
- az egyetemi hallgatóknak, a szakmunkástanulóknak,
- a nyári szünidőben alkalmazott iskolai tanulóknak, hallgatóknak.
1.13. A védőfelszerelésre vonatkozó előírásokat minden munkahelyi vezetőnek ismernie kell,
az előírásokat a beosztott munkatársai felé érvényesítenie kell.
1.14. A védőfelszerelést átalakítani (a védelmi képességét befolyásolni) tilos!
1.15. Az előírt védőfelszerelés használata nélkül, illetve azok szakszerűtlen használatával,
valamint a nem megfelelő védelmi képességű védőfelszereléssel munkát végezni tilos!
1.16. A DEOEC területén a munkavállalónak saját tulajdonú védőfelszerelése nem
használható. A kiadott védőfelszerelést az egyetem területéről a hivatalos munkavégzés
kivételével elvinni nem szabad.
1.17. Az a dolgozó, hallgató, aki az előírt és részére biztosított védőfelszerelést nem
használja, fegyelmi vétséget követ el és a további munkavégzéstől el kell tiltani.
1.18. Azt a munkavégzést, amelynél a védőfelszerelés hiánya a dolgozó egészségét vagy testi
épségét közvetlenül veszélyezteti és a védőfelszerelés nincs biztosítva, a
munkavállalónak meg kell tagadnia.
1.19. A védőfelszerelések használata a munkavégzés időtartamától független, azokat
bármilyen rövid idő esetén is használni kell.
1.20. Különleges (veszélyes) anyagokkal szennyezett (pl. citosztatikum) védőruházat
tisztítását a szennyezettség tulajdonságainak megfelelően kell elvégezni, ennek
érdekében a szervezeti egység gazdasági vezetője (gondnoka) a szennyezettség
mértékéről, fajtájáról és veszélyességéről (szükség esetén a veszélyes anyag
tulajdonságairól) a tisztítást végzőt vagy a tisztítást végző céget köteles megfelelően
tájékoztatni!
Ha a tisztítás szakszerűen nem végezhető el, vagy a tisztítást végzőkre egészségügyi
kockázatot jelent, akkor a védőruházatot veszélyes hulladékként kezelve le kell
selejtezni.
1.21. A dolgozó és a hallgató köteles:
- a gondjaira bízott védőfelszerelést az arra kijelölt helyen tartani, és azt az
előírásoknak megfelelően használni,
- a védőfelszerelést a tőle elvárható módon gondozni, karbantartani és tisztítani,
elhasználódást, sérülést, a védőképesség csökkenését észlelve annak cseréjét
haladéktalanul kezdeményezni.
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1.21. A védőruhát cserélni csak természetes elhasználódás vagy a munkáltatónak felróható
okból bekövetkezett olyan mérvű változás után szabad, amely a védőruha
rendeltetésszerű használatát nem teszi lehetővé. Minőségi csere indokolt esetben (pl.
terhesség) elfogadható.
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2.
Védőruházatok

Gumicsizma MSZ EN 347

Sárcipő MSZ EN 3457

Védőcipő MSZ EN 3457

Pelerin

Esőkabát

Bélelt kesztyű

Vattakabát

2

Kétrészes ruha

Takarítónői ruha

Tunika

Fehér kötény

Fehér sapka

Kék nadrág
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Higiénikusok
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Izotóppal
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C típusú
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Foglalkozás egészségügyi
szolgálatok

Kék köpeny

Adminisztratív dolgozók
Állatgondozók
Aneszteziológusok
1. csoport
Ápolónők,
ápolók
2. csoport
Autoklávkezelők
Betegfelvevők (klinikai)
Beteghordók
Biológusok
Boncolást végzők
(anatómiai, phatológiai,
állat)
Bonctermi adminisztrátorok
Bölcsődei gondozónők
Fertőtlenítők
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Védőruházatok munkakörönkénti meghatározása
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Gumicsizma MSZ EN 347

X

5
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Sárcipő MSZ EN 3457

Pelerin
X

Védőcipő MSZ EN 3457

Esőkabát

Bélelt kesztyű
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Vattakabát

3

Kétrészes ruha

3

Kék nadrág

3

Munkavédelmi, tűzvédelmi
dolgozók (osztályvezetők,
előadók, főelőadók)
Műszaki intézeti
alkalmazottak (nem
klinikai)
Műszaki klinikai
alkalmazottak
Műszaki tanszéki
alkalmazottak (nem
klinikai)
Műszaki ellenőrök
Műszaki vezetők
Műtősök, műtőssegédek
Oktatók
1. csoport
Orvosok
2. csoport
(klinikai)
3. csoport
Orvos asszisztensek
Óvodapedagógusok, dajkák
Portások (klinikai)
Revizorok
RTG asszisztens
Sterilizálók
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2. csoport
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Technikusok
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3
5
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3
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5
3
5
5
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Kutatók
Laboratóriumi asszisztensek
Leltárellenőrök
Mérnökök

Fehér sapka

Munkakörök

Fehér nadrág

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Fehér köpeny
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2.1.2. Megjegyzés a táblázathoz
A megadott számoknak megfelelő N A P O N K É N T kell tiszta védőruházatot
biztosítani.
A védőcipőt az adott munkakörnek megfelelően (pl. műtős, műszaki ellenőr stb.)
egyedileg kell meghatározni.
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2.1.3. Orvosok
1. csoport:

-

Minden intenzív osztály,
Bőrklinika égési osztálya,
Gyermekklinika koraszülött és csecsemő osztálya,
Onkológiai tanszék, osztály, kezelő
Sebészeti Intézet vese transzplantáció
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika újszülött osztálya,

2. csoport:

-

Az 1. csoportban fel nem sorolt valamennyi klinika,
Anatómiai Intézet,
Egyetemi Gyógyszertár,
Élettani Intézet,
Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat
Gyógyszertani Intézet,
Igazságügyi Orvostani Intézet,
Klinikai Biokémiai Molekuláris Patológiai Intézet (KBMPI),
Kórházhigiénés és Infekciókontroll Tanszék,
Megelőző Orvostani Intézet,
Mikrobiológiai Intézet,
Pathológiai Intézet,
Radiológiai Klinika
Sebészeti Műtéttani Intézet,

3. csoport:

-

Az előző két csoportban nem említett munkahelyek.

2.1.4. Ápoló(nő)k, szülésznők, klinikai takarító(nő)k:
1. csoport:

-

Azonos az orvosok 1. csoportjával.

2. csoport:

-

Az 1. csoportba nem tartozók.

2.1.5. Konyhai dolgozók
1. csoport:

-

Szakács, cukrász, hentes.

2. csoport:

-

Kisegítő, konyhalány, segédmunkás.

2.1.6. A táblázat szerinti fehér felsőruházat színe nem kötelező előírás.
A szervezeti egység vezetőjének kezdeményezésére megfelelő minősítéssel
rendelkező
más
színű
védőruházat
is
használható,
különösen
a
gyermekintézményeknél.
Eltérés esetén a betegellátás területén kérni kell a kórházhigiénés főorvos
hozzájárulását is.
2.1.7. Amennyiben a minősített színes védőruházat tisztítási, mosási előírása a szokásostól
eltér, ki kell kérni a mosást végző szakemberek véleményét is.
2.1.8. A munkaruha (kihordásos) juttatását a Kollektív Szerződés tartalmazza.
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Védőruházatok meghatározása

2.2.1. Fehér köpeny
Védőeszköz megnevezése: 230 g/m2 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es
galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel
Védelmi kategória: 1
Vizsgálati szabvány száma: EN 340
Védelmi képesség jelzése:
2.2.2. Fehér nadrág
Védőeszköz megnevezése: 230 g/m2 100 % pamut, rátétes zsebek
Védelmi kategória: 1
Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 340
Védelmi képesség jelzése:
2.2.3. Fehér ing, póló (férfi ing, női blúz)
Védőeszköz megnevezése: Fehér
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése:
2.2.4. Fehér sapka (Egészségügyi vagy élelmiszeripari fehér sapka)
Védőeszköz megnevezése: Hálós tetejű, szellőző
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése:
2.2.5. Fehér kötény
Védőeszköz megnevezése: 230 g/m2 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es
kötény, egyenes fazonú, zsebbel vagy zseb nélkül
Védelmi kategória: 1
Vizsgálati szabvány száma: EN 340
Védelmi képesség jelzése:
2.2.6. Tunika
Védőeszköz megnevezése: Egyenes fazonú, fehér tunika
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése:
2.2.7. Takarító/Takarítónői ruha
Fehér nadrág
Védőeszköz megnevezése: 230 g/m2 100 % pamut, rátétes zsebek
Védelmi kategória: 1
Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 340
Védelmi képesség jelzése:
Fehér ing, póló (férfi ing, női blúz)
Védőeszköz megnevezése: Fehér
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése:
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Fehér sapka (Élelmiszeripari vagy egészségügyi fehér sapka)
Védőeszköz megnevezése: Hálós tetejű, szellőző
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése:
2.2.8. Kék köpeny
Védőeszköz megnevezése: 230 g/m2 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es
galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel
Védelmi kategória: 1
Vizsgálati szabvány száma: EN 340
Védelmi képesség jelzése:
2.2.9. Kék nadrág
Védőeszköz megnevezése: 230 g/m2 100 % pamut, rátétes zsebek
Védelmi kategória: 1
Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 340
Védelmi képesség jelzése:
2.2.10. Kétrészes ruha
Munkaruha (kabát és deréknadrág) 340 g/m2, 100 % pamut védőruházat, sávoly
szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság
vagy
Munkaruha (kertésznadrág és overall) 340 g/m2, 100 % pamut védőruházat, sávoly
szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság
2.2.11. Vattakabát
Vattakabát dzseki fazonú 230-280 g/m2, 33% PA, 67% PE-től – 100 PA-ig
vagy
Vattakabát hosszított fazon 230-280 g/m2, 33% PA, 67% PE-től – 100 PA-ig
2.2.12. Bélelt kesztyű
Textilkesztyű
Védelmi kategória: 2
Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 420
2.2.13. Védőcipő
Biztonsági védőcipő vagy bakancs (vízlepergető, fekete színbőr, acél- és lábujjvédő
leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, olajálló, antisztatikus,
csúszásmentes, kétrétegű PU talp, hőálló 180 °C –ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos
bokarész és szivacsos bőr békanyelv)
Védelmi kategória: 2
Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 344, MSZ EN 345
2.2.14. Sárcipő
Cipővédő
2.2.15. Gumicsizma
Védőeszköz megnevezése: PVC védőcsizma (pl. Dunlop). Zöld PVC anyag,
fröccsöntött talp, saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav, lúgálló: 20 % nátriumhidroxid.
Védelmi kategória: 2
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Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 347; MSZ EN 374
Védelmi képesség jelzése: , , ,
3.
Egyéni védőeszköz juttatásának rendje
3.1.

Általános irányelvek

3.1.1. Egyéni védőeszköz (a továbbiakban: védőeszköz) minden olyan készülék, felszerelés,
berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy
használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat
elleni védekezés céljából.
3.1.2. A munkavédelmi törvény munkáltatói feladatként határozza meg, hogy a
veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni,
azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.
3.1.3. Az egyéni védőeszközt valamennyi munkavállaló illetva munkafolyamatban résztvevő
részére biztosítani kell.
3.1.4. A saját dolgozókkal azonos módon kell védőfelszerelést biztosítani:
az ott munkát végző más munkáltató alkalmazásában álló dolgozóknak, ha a
munkáltatók közötti szerződés így rendelkezik,
a szerződés szerinti alkalmi és társadalmi munkát végzőknek,
a DEOEC területén szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat
töltőknek,
az egyetemi hallgatóknak, a szakmunkástanulóknak,
a nyári szünidőben alkalmazott iskolai tanulóknak, hallgatóknak.
3.1.5. A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevő
személyeket a kockázat mértékének megfelelően kell az ott dolgozókkal azonos
módon védőfelszereléssel ellátni.
3.1.6. A munkáltatónak kell biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát,
védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását
(javítását), pótlását.
3.1.7. Ha a munkahelyen egészséget vagy testi épséget károsító hatás van, illetve léphet fel,
egyéni védőfelszereléssel kell a munkavállalót ellátni. Ha valamely munkafolyamatnál
a dolgozót többféle ártalom éri vagy érheti, az ártalmaktól együttesen védő kombinált
védőfelszerelést kell biztosítani.
3.1.8. Az érintett munkavállalót a védőeszköz megfelelő viselésére, használatára ki kell
oktatni, az oktatást dokumentálni kell. Az oktatást a munkavállalónak aláírásával kell
elismerni és az elhangzottakat tudomásul venni.
3.1.9. Az egyéni védőfelszereléseknek a munkavállaló részére történő kiadása, használatuk
ellenőrzése a munkát közvetlenül irányító vezető kötelessége.

EVE
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3.1.10. A dolgozó köteles az egyéni védőfelszerelést az előírásnak megfelelően,
rendeltetésszerűen használni, és annak megfelelő állapotát megőrizni, azt
karbantartani, mivel a szakszerűtlenség a védőképesség elvesztését eredményezheti.
Az egyéni védőfelszerelést pénzben megváltani nem szabad.
3.1.11. Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek
az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az egészségét, valamint a
biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából (kockázatok
megszüntethetőek, vagy a még elfogadható szintre korlátozhatóak). Ehhez azonban az
szükséges, hogy kockázatnak kitett dolgozó rendelkezésére bocsátott egyéni
védőeszköz legyen képes az egészséget kárósító hatások kivédésére, vagyis
rendelkezzen az adott kockázat típusának, és mértékének megfelelő védelmi szinttel.
3.1.12. Mindig a használó testi adottságainak megfelelő méretű védőeszközt kell viselni, és
rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
3.1.13. Azonnal ki kell cserélni minden olyan védőeszközt, amelyen sérülések, szakadások,
repedések vagy bármilyen más elváltozások láthatóak. Csak az ép védőeszköz
rendelkezik megfelelő védőképességgel.
3.1.14. Az egyéni védőeszköz (magyar nyelvű) Tájékoztató nélkül nem hozható forgalomba.
Az egyéni védőeszköz egyértelmű azonosítására szolgálnak: a minősítő bizonyítvány
száma, és érvényességi ideje; a védelmi képesség; a típusszám; a cikkszám(ok); a
formai kialakítás(ok) leírása. Vásárlásnál össze kell hasonlítani az egyéni
védőeszközön feltüntetett adatokat és a Tájékoztatóban leírtakat.
A Tájékoztató rögzíti a védőeszköz időszakos felülvizsgálatának gyakoriságát is annak
érdekében, hogy hosszabb távon is biztosan használható legyen. Ebbe a körbe
tartoznak a leesés elleni védőeszközök, a teljes testfelületet védő eszközök, az
elektrotechnikai és a rezgés elleni védőkesztyűk.
3.2.

Az egyéni védőeszköz
összehasonlítása

és

a

munkaruha

Egyéni védőeszköz
Juttatását a munkáltató írásban köteles meghatározni,
mely munkabiztonsági és munka-egészségügyi
tevékenységnek minősül (a ruházati szolgálat a
tervezés időszakában be kell, hogy vonja a
munkavédelmi tisztet és a foglalkozás-egészségügyi
orvost)
A juttatás alapja a kockázatértékelés, melyet a
munkáltató köteles elvégeztetni, és évente
felülvizsgáltatni. Ennek elvégzése munkabiztonsági
és munka-egészségügyi tevékenységnek minősül.
Célszerű kikérni a dolgozó véleményét. Próbahordás
gyakorlatát célszerű alkalmazni.
Kell munkavédelmi minősítés. Típusbizonyítvány
szükséges.
Használata a munkavállaló részére kötelező, ezt a
munkaadó (közvetlen szolgálati elöljáró is) köteles
ellenőrizni. A mulasztás szankcionálható.
Használata oktatást, gyakorlást igényel.
A
munkavállaló
adottságait
(méreteit)
a

EVE
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munkavédelmi

szempontú

Munkaruha
Juttatása a munkáltató intézkedése alapján, melyet a
Kollektív
Szerződésben
kell
rögzíteni
(véleményeztetni kell a képviselettel rendelkező
szakszervezettel).
A juttatás alapja a Munka Törvénykönyve szerint:
„Ha
a
munka
a
ruházat
nagymértékű
szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a
munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles
biztosítani.” A kockázatértékelés itt is alapvető
követelmény.
Munkavédelmi minősítése nincs
Használata nem kötelező, de a tevékenység és a
munkaterület sajátosságaiból adódóan kötelezővé
lehet tenni. (Például portaszolgálat).
Használata nem igényel oktatást.
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kiválasztásnál figyelembe kell venni.
Kihordási ideje nincs. A védelmi képességének
elvesztése után cserélni kell.
Mosása, tisztítása, karbantartása a munkáltató
kötelezettsége, szakszerű végrehajtást igényel.
A munkahelyről – külön engedély hiányában – tilos
hazavinni.
Időszakos felülvizsgálata kötelező lehet, a védelmi
képesség függvényében.
A tárolási feltételek meghatározottak.
A munkavégzés megtiltható vagy megtagadható a
védőeszköz hiányában.
A védőképesség elvesztése után selejtezés.
Veszélyes hulladéknak minősül a szennyezés
mértékétől függően.

EVE
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Kihordási ideje van.
A munkavállaló moshatja, tisztíthatja.
Hazavihető (például kimosni).
Nem igényel külön vizsgálatot.
Nem igényel külön előírást.
Belső szabályozás szerint.
Kihordási idő eltelte után hulladék. A szennyeződés
mértékétől függően lehet veszélyes hulladék (például
olajjal szennyezett textília).
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Védőruha mérettáblázat

Figyelem!
1./ Az egyéni védőeszközt minden esetben a várható legnagyobb terhelés (koncentráció)
figyelembe vételével kell meghatározni és kiválasztani.
2./ A kiválasztásnál figyelembe kell venni a szabályzat „Védőeszköz megnevezés” és
„Egyéb” rublikáinak a meghatározásait, javaslatait.
3./ Az egy adott munkakörhöz, tevékenységhez rendelt egyéni védőeszköz meghatározás
(felsorolás) nem jelenti azt, hogy az összes felsorolt védőeszközt egyszerre és egyidejűleg
biztosítani kell. Minden esetben a legoptimálisabb védelmet biztosító egyéni védőeszközt
kell kiválasztani és biztosítani. Természetesen, ha a munkakör vagy a tevékenység
egyidejűleg több egyéni védőeszköz használatát teszi szükségessé, akkor valamennyit
egyszerre és egyidejűleg biztosítani kell.
4./ A „Védelmi képesség jelzése” rublikában feltüntetett ábra csak tájékoztató jellegű.

EVE
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Adminisztratív munka
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Szemvédelem

Külön jogszabály szerint a képernyő
előtti munkavégzéshez éleslátást
biztosító szemüveg.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb
50/1999. (XI. 3.) EüM
rendelet.
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás biológiai kockázata
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhető,
lángtaszító PVC keret piros jelző
színnel, széles látómező.
Cserélhető látómezők.
Speciális tulajdonságok: gáztömör.

Légzésvédelem

Szelepes porálarc
Védelem szilárd részecskék illetve
olaj/vízbázisú ködök ellen. A szelep
csökkenti az arcrészen belüli felmelegedést, főleg meleg és párás
körülmények
között.
Névleges
védelmi tényező: 12xMK.
Összeroskadással szemben ellenálló
belső héj. A puha arctömítés és az
állítható
pántok
kényelmes
és
megfelelő illeszkedést biztosítanak.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

FFP2D
MSZ EN
149:2002

3
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Egyéb
Pl.
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék,
gázok
és
finom
porok,
olvadt
fémek és forró szilárd
anyagok ellen.
Pl. 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló
alakú maszkkal. A maszk
az influenza, az A/H1N1
influenza, valamint a
folyékony
és
szilárd
halmazállapotú aeroszolokkal
szemben
is
védelmet nyújt.
Jellemzők:
- Nem szőtt, hipoallergén
szintetikus rostból készült
maszk
- Az orrkidolgozás alatt
szivacsos megerősítés a
minél
kényelmesebb
viselet érdekében.
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Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás biológiai kockázata
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk kilégzőszeleppel
A munkavédelmi maszk megfelelő
szintű védelmet nyújtanak alacsony
költség mellett. Megnövelt védőképességük magasabb biztonságot és
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos
formája megkönnyíti a tárolást két
használat között. Gyémánt formájú
mellső része megőrzi a formáját
párás-meleg
környezetben
is.
Végtelenített
fejpántja
széles
mérettartományban
használható.
Kilégzőszelepek növelik a viselő
kényelmét párás környezetben és
ahol a munka fokozottan intenzív.

Védőkesztyű
Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen.
Nitril, pamuttal bolyhozott belső,
recézett külső.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

MSZ EN
149:2002

3

FFP3

MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

3

4102

Kézvédő eszköz
Egyszerhasználatos védőkesztyű
Természetes latex, klórozott belső,
sima külső.

EVE

Védelmi képesség
jelzése

1

MSZ EN 374
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Egyéb
Pl.
A légzésvédő eszköz
alkalmasak szilárd porok
és nem illékony folyadékok köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.
Pl. Ultrafood 497
Ideális általános intézményi
és
laboratóriumi
takarítás
és
karbantartáshoz
és
egyéb
felhasználáshoz, gyengébb
savakkal
és
lúgokkal történõ munkákhoz.
Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás biológiai kockázata
Védelem iránya

Lábvédő eszköz

EVE

Védőeszköz megnevezése

Cipővédő
45 cm-es magas szárú cipővédő,
csúszásgátló talprész.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb
Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló
polietilén
talprész.

1
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás mechanikai kockázata
Védelem iránya

Szem- és arcvédelem

Kézvédő eszköz

Védőeszköz megnevezése

Vizsgálati
szabvány
száma

Védőszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhető,
lángtaszító PVC keret piros jelző
színnel, széles látómező. Supravision
HC-AF
bevonattal.
Cserélhető
látómezők. Speciális tulajdonságok:
gáztömör.

2

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

Mechanikai védőkesztyű
Anyag: kopásálló szintetikus bőr;
artéria és körömvédő, rugalmas,
vékony poliészter kézhát, elasztikus
mandzsetta,
állítható
tépőzáras
szegéllyel.

2

MSZ EN 420
MSZ EN 388

Egyszerhasználatos védőkesztyű
Természetes latex, klórozott belső,
sima külső.

EVE

Védelmi
kategória

Védelmi képesség
jelzése

3122

1

MSZ EN 374
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Egyéb
Pl. UVEX 9301
ULTRAVISION
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék, gázok és finom
porok, olvadt fémek és
forró szilárd anyagok
ellen.
Pl.
Prémium
minőségű
marha hasítékbőr kesztyű, bőrrel fedett tenyér,
ujjak,
ökölcsontvédő,
csukló-érvédő.
Gumírozott
biztonsági
mandzsetta
Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Anyagmozgatás, rakodás
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése
Védősisak
Polietilén sisakhéj több színben, hat
ponton rögzített állítható sisakkosár,
nedvszívó izzadságszalag, sisakbéléssel téliesíthető, látómezővel vagy
arcvédővel szerelvényezhető.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl. JAR, GP
Védősisak, könnyű polyetilén anyagból több
színben, hátul állítható
pánt. -30°C-ig biztonságosan használható.

EN 397

Fejvédelem
Füles sapka
Bolyhos belső, lehajtható fülvédő.

1

,

Vállvédő
Csattal
állítható,
szivacsbetétes,
vastag marhahasíték.

Védőruha
(testvédelem)

EVE

Vászonkötény
Erős vászon anyag, 100 % pamutból,
110x75 cm-es méret, rögzítés derék
és nyakszalagokkal, csattal állítható
szivacsbélés, vastag marhahasíték.

1

Egyéb

Pl.
Gyapjú szövet baseball
sapka kihajtható fülrésszel, törhetetlen műanyag siltte.
A sapka anyaga: 80%
gyapjú, 20% polieszter.
A
sapka
ajánlása:
ősz/tél-férfi.
Pl.
Erős marhahasíték.
Többféle színben.
Rögzíthető.
Nyakszalag.
Pl.
Tetszőleges
színben.
Kevertszálas vagy 100%
pamut alapanyagból.

1
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Munkakör/foglalkozás: Anyagmozgatás, rakodás
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű
Anyag:
tenyéren
és
kézháton
színmarhabőr, felső csuklógumírozás.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

2

MSZ EN 420
MSZ EN 388

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
Marhabőr
hasítékbőr
kesztyű, bőrrel fedett
tenyér, ujjak,

2121

Lábvédő eszköz

Biztonsági védőcipő bőrből
Acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen,
acél talplemez talpátszúrás ellen,
olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU
talp, antisztatikus, szivacsos bokarész
és békanyelv.

Lábvédő eszköz

Biztonsági védőbakancs
Kétrétegű PU talp, puha színbőr
felsőrész, acél orrmerevítő- és acél
lábujjvédő,
ütődéselnyelő
sarok,
antisztatikus, olajálló, csúszásmentes
talp.
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MSZ EN 344
MSZ EN 345
MSZ EN 347

2

MSZ EN 344
MSZ EN 345

2
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Egyéb

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Pl.
Szellőző gyöngyvászon
betét.
Acélkapli+talp,
marhahasíték
vagy
boxbőr felsőrész, energiaelnyelő sarok, fém
szellőzőnyílás, szivacsos
szártető.
Pl. ELBO (S2),
PIANO (S2)
Anatómiailag kialakított
biztonsági lábbeli, egész
napos viseletre.
Nagy védelmi képességű, könnyű, kompozit
lábujjvédő.
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Árukiadás
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése
Védősisak
Polietilén sisakhéj nyolcféle színben,
hat
ponton
rögzített
állítható
sisakkosár,
nedvszívó
izzadságszalag, sisakbéléssel téliesíthető,
látómezővel
vagy
arcvédővel
szerelvényezhető.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl. JAR
Védősisak, könnyű polyetilén anyagból több
színben, hátul állítható
pánt. -30°C-ig biztonságosan használható.

EN 397

Fejvédelem
Baseball téli sapka lehajtható
fülrésszel
Vászon vagy gyapjú anyag, lehajtható
füllel, sildes, a fej és fülek védelmére.

Védőruha
(testvédelem)

Vállvédő
Csattal
állítható,
szivacsbetétes,
vastag marhahasíték:

Kézvédő eszköz

Munkakesztyű
Bőr, színsertés. Puha szín sertésbőr,
fehér vászon kézhát és mandzsetta,
artéria-,
körömvédő,
felső
csuklógumírozás.

EVE

Egyéb

1
,

Pl.
Gyapjú szövet baseball
sapka kihajtható fülrésszel, törhetetlen műanyag siltte.
A sapka anyaga: 80%
gyapjú, 20% polieszter.
A
sapka
ajánlása:
ősz/tél-férfi.

1

Pl.
Erős marhahasíték.
Többféle színben.
Rögzíthető. Nyakszalag.

2

Pl.
Marha hasítékbőr, bőrrel
fedett
tenyér,
ujjak,
ökölcsontvédő,
csuklóérvédő. Mandzsetta.

MSZ EN 420
MSZ EN 388
2111
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Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Árukiadás
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Lábvédő eszköz

Bakancs
Lélegző bélés, polimer orrmerevítő,
talplemez, anatómiai talpbetét, új
technológiájú PU-PU antisztatikus,
olaj- és vegyszerálló, csúszásgátló
talp, energiaelnyelő sarok.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

2

MSZ EN 344
MSZ EN 345
MSZ EN 347

Védelmi képesség
jelzése

Pl. ELBO (S3),
PIANO (S3), Classic
Szivacsos bokarész és
békanyelv.
,

EVE

22

Egyéb

,

,

,

,

,

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Ápoló, ápolás (betegápolás)
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy- és kétrétegű kivitel.
Egészségügyi papírmaszk, kötőkkel,
fehér, zöld és kék színben.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb

1

Pl.
Egy
és
kétrétegű
higiénikus egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal.

1

Pl.
Háromrétegű higiénikus
egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal.

1

Pl.
Alkalmazási
területek:
egészségügy. Megoldás
a latexre allergiás személyek számára.

Légzés védelem
Egészségügyi papír szájmaszk
Három
rétegű
papír,
(műtős)
egészségügyi papírmaszk, kötőkkel,
fehér, zöld és kék színben.

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos nitril kesztyű
Púderozott
belső,
vegyszerálló,
mindkét
kézen
használható,
rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm
hosszú.

,

Lábvédő eszköz

EVE

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér
bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott
lábfejrész,
hasítékbőr
talpbélés,
csatos sarokpánt.

MSZ EN 344
MSZ EN 345

2

23

,

,

Pl. Pille 01,
Pille ESD 01,
Vili 01,
Vila S1 A
Fehér,
bőr
női/férfi
klumpa
(a
felsőrész
fóliával védett), fa/gumi
talppal.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Autoklávkezelés, sterilizálás
Védelem iránya

Fejvédelem

Védőeszköz megnevezése

Élelmiszeripari fehér sapka
Hálós tetejű, szellőző.

Védőruha
(testvédelem)

Vászonkötény
Erős vászon anyag, 100 % pamutból,
110x75 cm-es méret, rögzítés derék
és nyakszalagokkal, csattal állítható
szivacsbélés, vastag marhahasíték.

Kézvédő eszköz

Hővédő kesztyű
Karbon, gyapjú, bőrözött kivitel,
hosszú mandzsetta a felkaron is
védelmet nyújt.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

1

Pl.
Fehér sildes pamutsapka. Hátul gumírozott vagy
pánttal állítható. Hálós
tetejű, szellőző változat.

1

Pl.
Tetszőleges
színben.
Kevertszálas vagy 100%
pamut alapanyagból.

3

Pl. Karbo TECT /L/LL
Anyag:
Para-Aramid,
karbon, gyapjú, bőr.
Alkalmazási
területek:
száraz kontakthő elleni
védelemnél.

EN 388
EN 407

2441

EVE

Egyéb

24

4341xx

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Autoklávkezelés, sterilizálás
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Egyszerhasználatos védőkesztyű
Anyag: 100 % nitril, púdermentes,
kidomborodó
mintázat;
finom
műveleteket tesz lehetővé.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl. DexPure 801-95
Alkalmazási
területek:
zsíros, termékek feldolgozása (állati és növényi
olajokkal
összefüggő
tisztítás, megoldás a
latexre allergiás személyek számára.

MSZ EN 420
MSZ EN
374-2

2

,

Kézvédő eszköz

Egyéb

,
3121

Mártott kesztyű
Interlock pamutra mártott bordó NBR
nitril, artéria- és körömvédős változat,
rugalmas
pamutdzsörzé
kézhát,
csuklógumírozás.

Kézvédő eszköz

EVE

Mechanikai védőkesztyű
Anyag: rendkívül puha, vastag
színmarhabőr a tenyéren és kézháton
is, artériavédő színbőrből, gumírozott,
elasztikus pamut csuklómandzsetta.

MSZ EN 420
MSZ EN 388

2

Pl.
Teljesen mártott kesztyű.

MSZ EN 420
MSZ EN 388

2

3122

25

Pl.
Prémium minőségű marha hasítékbőr kesztyű,
bőrrel fedett tenyér, ujjak,
ökölcsontvédő, csuklóérvédő. Gumírozott biztonsági mandzsetta.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Autoklávkezelés, sterilizálás
Védelem iránya

Lábvédő eszköz

EVE

Védőeszköz megnevezése

Acélkaplis félcipő
Csúszásmentes fehér Pu talp, fehér
bőr felsőrész, antisztatikus, ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbélés.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

,
MSZ EN 344
MSZ EN 345
MSZ EN 347

2
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,

,

,

,

Egyéb
Pl. S1
Védelem:
S1-acélkapli
(200 joules). Szabványoknak
megfelelően
(csúszásellenállás zsíros
és csúszós ipari padlón).
Nagy talpfelületű cipő.
Különleges
kényelem
még rendkívüli körülmények között is (hajlékonyság). Külső behatásokkal szembeni nagy
ellenállása a talpnak,
amely antisztatikus, olajálló dupla sűrűségű PU.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat)
Védelem iránya

Fejvédelem

Szem- és arcvédelem

Védőeszköz megnevezése

PP sapka
Polipropilén egészségügyi sapka.

Védőszemüveg
Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai
védelem.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

1

Pl.
Fehér színű polipropilén
(16 g/m2) egészségügyi
sapka.

2

Pl. Monolux, Chimilux,
Shellux
Keret: hőálló műanyag.
Lencse: karcmentes polikarbonát, 2,2 mm vastag,
5-ös skálaszámú.
Oldalvédõ: szellőző, lehajtható
Szár: hőálló műanyag

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

,

EVE

Egyéb
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Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat)
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk
kilégzőszeleppel
A munkavédelmi maszk megfelelő
szintű védelmet nyújtanak alacsony
költség mellett. Megnövelt védőképességük magasabb biztonságot és
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos
formája megkönnyíti a tárolást két
használat között. Gyémánt formájú
mellső része megőrzi a formáját
párás-meleg
környezetben
is.
Végtelenített
fejpántja
széles
mérettartományban
használható.
Kilégzőszelepek növelik a viselő
kényelmét párás környezetben és
ahol a munka fokozottan intenzív.

Védőruha
(testvédelem)

EVE

Védőoverall
Mikropórusos laminált alapanyag,
varrásokat lezáró hegesztett szalag,
mely fokozza a védelmet finom
részecskék és veszélyes vegyi
anyagok permete ellen. Biológiai
védelem esetére is védelmet nyújt.
Antisztatikusság a nagyobb biztonság
érdekében.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
A légzésvédő eszköz
alkalmas szilárd porok és
nem illékony folyadékok
köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.

MSZ EN
149:2002

3

FFP3

EN 340,
EN 368,
EN 369,
prEN 13034,
prEN
13982-:2000,
prEN
13982-:2003,
EN 14605,
EN 14126
EN
1149-1:1995,
EN 533:1997

3
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,

,

Egyéb

,

,

,

Pl. 3M 4560
Fej
feletti
vegyszerszórás, azbeszt eltávolítás,
vegyi
anyagok
kezelése, fertőző anyagokkal (vér, szennyezett
folyadékok, nedves baktériumok) végzett műveletek.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat)
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védőruha
(testvédelem)

Saválló PVC kötény
Poliészter/pamut
alapra
kétszer
mártott PVC. Zöld vagy fehér színben,
20 % sósav, 30 % kénsav,30 %
nátrium-hidroxid, 25 % salétromsav és
30 % ecetsav ellen min. 480 percig
véd, méret: 110x75 és 120x90 cm.

Kézvédő eszköz

Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen
Nitril, pamuttal bolyhozott belső,
recézett külső.

Védelmi
kategória

2

3

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

EN 340
EN 375

Pl.
0,32 mm vastag, varrott
és hegesztett.
Rögzítés:
szalagokkal
derék- és nyakrészen.

MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános, ipari,
intézményi és laboratóriumi takarítás és karbantartáshoz,
és
egyéb
felhasználáshoz, gyengébb
savakkal
és
lúgokkal történõ munkákhoz.

4102

Kézvédő eszköz

EVE

Egyszerhasználatos védőkesztyű
Természetes latex, klórozott belső,
sima külső.

1

MSZ EN 374

29

Egyéb

Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat)
Védelem iránya

Lábvédő eszköz

EVE

Védőeszköz megnevezése

Cipővédő
45 cm-es magas szárú cipővédő,
csúszásgátló talprész.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb
Pl. Tyvek.
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló
polietilén
talprész.

1
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Boncolás (anatómiai)
Védelem iránya

Fejvédelem

Szem- és arcvédelem

EVE

Védőeszköz megnevezése

PP sapka
Polipropilén egészségügyi sapka.

Védőszemüveg
Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai
védelem.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb

1

Pl.
Fehér színű polipropilén
(16 g/m2) egészségügyi
sapka.

2

Pl. Monolux, Chimilux,
Shellux
Keret: hőálló műanyag.
Lencse: karcmentes polikarbonát, 2,2 mm vastag,
5-ös skálaszámú.
Oldalvédõ: szellőző, lehajtható
Szár: hőálló műanyag

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

,
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Munkakör/foglalkozás: Boncolás (anatómiai)
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk kilégzőszeleppel
A munkavédelmi maszk megfelelő
szintű védelmet nyújtanak alacsony
költség mellett. Megnövelt védőképességük magasabb biztonságot és
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos
formája megkönnyíti a tárolást két
használat között. Gyémánt formájú
mellső része megőrzi a formáját
párás-meleg
környezetben
is.
Végtelenített
fejpántja
széles
mérettartományban
használható.
Kilégzőszelepek növelik a viselő
kényelmét párás környezetben és
ahol a munka fokozottan intenzív.

Védőruha
(testvédelem)

EVE

Védőoverall
Mikropórusos laminált alapanyag,
varrásokat lezáró hegesztett szalag,
mely fokozza a védelmet finom
részecskék és veszélyes vegyi
anyagok permete ellen. Biológiai
védelem esetére is védelmet nyújt.
Antisztatikusság a nagyobb biztonság
érdekében.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
A légzésvédő eszköz
alkalmas szilárd porok és
nem illékony folyadékok
köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi
maszkok
védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.

MSZ EN
149:2002

3

FFP3

EN 340,
EN 368,
EN 369,
prEN 13034,
prEN
139821:2000,
prEN
139821:2003,
EN 14605,
EN 14126
EN
1149-1:1995,
EN 533:1997

3
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,

,

Egyéb

,

,

,

Pl.
Formalin elleni védelem.
Fej
feletti
vegyszerszórás, azbeszt eltávolítás,
vegyi
anyagok
kezelése, fertőző anyagokkal (vér, szennyezett
folyadékok, nedves baktériumok) végzett műveletek.
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Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (anatómiai)
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védőruha
(testvédelem)

Saválló PVC kötény
Poliészter/pamut
alapra
kétszer
mártott PVC. Zöld vagy fehér színben,
20 % sósav, 30 % kénsav,30 %
nátrium-hidroxid, 25 % salétromsav és
30 % ecetsav ellen min. 480 percig
véd, méret: 110x75 és 120x90 cm.

Kézvédő eszköz

Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen
Nitril, pamuttal bolyhozott belső,
recézett külső.

Védelmi
kategória

2

3

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

EN 340
EN 375

Pl.
0,32 mm vastag, varrott
és hegesztett.
Rögzítés:
szalagokkal
derék- és nyakrészen.

MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános, ipari,
intézményi és laboratóriumi takarítás és karbantartáshoz,
és
egyéb
felhasználáshoz, gyengébb
savakkal
és
lúgokkal történõ munkákhoz.

4102

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos védőkesztyű
Természetes latex, klórozott belső,
sima külső.

Lábvédő eszköz

Cipővédő
45 cm-es magas szárú cipővédő,
csúszásgátló talprész.

EVE

1

Egyéb

MSZ EN 374

Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.
Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló
polietilén
talprész.

1
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Boncolás (pathológiai)
Védelem iránya

Fejvédelem

Szem- és arcvédelem

EVE

Védőeszköz megnevezése

PP sapka
Polipropilén egészségügyi sapka.

Védőszemüveg
Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai
védelem.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb

1

Pl.
Fehér színű polipropilén
(16 g/m2) egészségügyi
sapka.

2

Pl. Monolux, Chimilux,
Shellux
Keret: hőálló műanyag.
Lencse: karcmentes polikarbonát, 2,2 mm vastag,
5-ös skálaszámú.
Oldalvédõ: szellőző, lehajtható.
OMMF: 3.11.44.12.5.
Szár: hőálló műanyag.

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172
,

34

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (pathológiai)
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk
kilégzőszeleppel
A munkavédelmi maszk megfelelő
szintű védelmet nyújtanak alacsony
költség mellett. Megnövelt védőképességük magasabb biztonságot és
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos
formája megkönnyíti a tárolást két
használat között. Gyémánt formájú
mellső része megőrzi a formáját
párás-meleg
környezetben
is.
Végtelenített
fejpántja
széles
mérettartományban
használható.
Kilégzőszelepek növelik a viselő
kényelmét párás környezetben és
ahol a munka fokozottan intenzív.

Védőruha
(testvédelem)

EVE

Védőoverall
Mikropórusos laminált alapanyag,
varrásokat lezáró hegesztett szalag,
mely fokozza a védelmet finom
részecskék és veszélyes vegyi
anyagok permete ellen. Biológiai
védelem esetére is védelmet nyújt.
Antisztatikusság a nagyobb biztonság
érdekében.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
A légzésvédő eszköz
alkalmas szilárd porok és
nem illékony folyadékok
köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.

MSZ EN
149:2002

3

FFP3

EN 340,
EN 368,
EN 369,
prEN 13034,
prEN
139821:2000,
prEN 139821:2003,
EN 14605,
EN 14126
EN
1149-1:1995,
EN 533:1997

3
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Egyéb

,

,

,

Pl. 3M 4560
Fej
feletti
vegyszerszórás, azbeszt eltávolítás, vegyi anyagok
kezelése, fertőző anyagokkal (vér, szennyezett
folyadékok, nedves baktériumok) végzett műveletek.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (pathológiai)
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védőruha
(testvédelem)

Saválló PVC kötény
Poliészter/pamut
alapra
kétszer
mártott PVC. Zöld vagy fehér színben, 20 % sósav, 30 % kénsav,30 %
nátrium-hidroxid, 25 % salétromsav és
30 % ecetsav ellen min. 480 percig
véd, méret: 110x75 és 120x90 cm.

Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen
Nitril, pamuttal bolyhozott belső,
recézett külső.

Védelmi
kategória

2

3

Vizsgálati
szabvány
száma

EN 340
EN 375

MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános, ipari,
intézményi és laboratóriumi
takarítás
és
karbantartáshoz,
és
egyéb felhasználáshoz,
gyengébb savakkal és
lúgokkal történõ munkákhoz.

4102

Egyszerhasználatos védőkesztyű
Természetes latex, klórozott belső,
sima külső.

EVE

Cipővédő
45 cm-es magas szárú cipővédő,
csúszásgátló talprész.

1

Egyéb

Pl.
0,32 mm vastag, varrott
és hegesztett. Rögzítés:
szalagokkal derék- és
nyakrészen.

Kézvédő eszköz

Lábvédő eszköz

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 374

Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.
Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló
polietilén
talprész.

1
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Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Fertőtlenítés
Védelem iránya

Légzésvédelem

Kézvédő eszköz

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Szelepes porálarc
Kilégző szeleppel és körbefutó
tömítőperemmel
mérgező
és
különösen mérgező anyagok szilárd
és folyékony részecskéi ellen.

3

Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen
Nitril, pamuttal bolyhozott belső,
recézett külső.

3

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN
149:2002
FFP3D

MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421
4102

EVE

37

Egyéb
Pl. 3M 8835 FFP 3D
vagy
WILLSON
5321 FFP3D-V
Védelmet biztosít porok,
ködök és egyéb szilárd
részecskék
ellen.
Emellett véd az olaj,
illetve
vízbázisú
aerosolok ellen is. WEL4
koncentrációig 0használható.
Állítható
orrcsipesz,
izzadságfelszívó hab orr
kialakítás. Dupla testszerkezet (törésbiztos),
elasztikus ikerpánt.
Pl. Ultrafood 497
Ideális
általános,
és
laboratóriumi takarítás és
karbantartáshoz,
és
egyéb felhasználáshoz,
gyengébb savakkal és
lúgokkal történõ munkákhoz.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Fertőtlenítés
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos védőkesztyű
Természetes latex, klórozott belső,
sima külső.

Szem- és arcvédelem

EVE

Védőszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhető,
lángtaszító PVC keret piros jelző
színnel, széles látómező. Cserélhető
látómezők. Speciális tulajdonság:
gáztömör.

Védelmi
kategória

1

2
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Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb

MSZ EN 374

Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

Pl. UVEX 9301
ULTRAVISION
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék,
gázok
és
finom porok ellen.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Fertőző anyaggal végzett laboratóriumi
munka
Védőeszköz megnevezése

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg
Dioptriás
szemüveg
felett
is
viselhető, lángtaszító PVC keret
piros jelző színnel, széles látómező.
Supravision
HC-AF
bevonattal.
Cserélhető látómezők. Speciális
tulajdonságok: gáztömör.

Légzésvédelem

Szelepes porálarc
Védelem szilárd részecskék illetve
olaj/vízbázisú ködök ellen. A szelep
csökkenti az arcrészen belüli
felmelegedést, főleg meleg és párás
körülmények
között.
Névleges
védelmi
tényező:
12xMK
.Összeroskadással
szemben
ellenálló belső héj. A puha
arctömítés és az állítható pántok
kényelmes és megfelelő illeszkedést
biztosítanak.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

FFP2D
MSZ EN
149:2002

3
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Egyéb
Pl. UVEX 9301
ULTRAVISION
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék,
gázok
és
finom
porok,
olvadt
fémek és forró szilárd
anyagok ellen.
Pl. 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló
alakú maszkkal. A maszk
az influenza, az A/H1N1
influenza, valamint a
folyékony
és
szilárd
halmazállapotú aeroszolokkal
szemben
is
védelmet nyújt.
Jellemzők:
- Nem szőtt, hipoallergén
szintetikus
rostból
készült maszk.
- Az orrkidolgozás alatt
szivacsos megerősítés a
minél
kényelmesebb
viselet érdekében.

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Fertőző anyaggal végzett laboratóriumi
munka

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk
kilégzőszeleppel
A munkavédelmi maszk megfelelő
szintű védelmet nyújtanak alacsony
költség
mellett.
Megnövelt
védőképességük magasabb biztonságot és nagyobb hatékonyságot
nyújt. Lapos formája megkönnyíti a
tárolást két használat között.
Gyémánt formájú mellső része
megőrzi a formáját párás-meleg
környezetben
is.
Végtelenített
fejpántja széles mérettartományban
használható.
Kilégzőszelepek
növelik a viselő kényelmét párás
környezetben és ahol a munka
fokozottan intenzív.

Védőruha
(testvédelem)

EVE

Védőoverall
Mikropórusos laminált alapanyag,
varrásokat lezáró hegesztett szalag,
mely fokozza a védelmet finom
részecskék és veszélyes vegyi
anyagok permete ellen. Biológiai
védelem esetére is védelmet nyújt.
Antisztatikusság
a
nagyobb
biztonság érdekében.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
A légzésvédő eszköz
alkalmas szilárd porok és
nem illékony folyadékok
köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.

MSZ EN
149:2002

3

FFP3

EN 340,
EN 368, EN369,
prEN 13034,
prEN
13982-1:2000,
prEN
13982-1:2003,
EN 14605,
EN 14126
EN
1149-1:1995,
EN 533:1997

3

40

,

,

Egyéb
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Pl. 3M 4560
Fej
feletti
vegyszerszórás, azbeszt eltávolítás, vegyi anyagok
kezelése, fertőző anyagokkal (vér, szennyezett
folyadékok, nedves baktériumok) végzett műveletek.

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Fertőző anyaggal végzett laboratóriumi
munka
Védőeszköz megnevezése

Védőkesztyű vegyi veszélyek
ellen
Nitril, pamuttal bolyhozott belső,
recézett külső.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

3

4102

Kézvédő eszköz
Egyszerhasználatos védőkesztyű
Természetes latex, klórozott belső,
sima külső.

Lábvédő eszköz

EVE

Cipővédő
45 cm-es magas szárú cipővédő,
csúszásgátló talprész.

Védelmi képesség
jelzése

1

MSZ EN 374

Egyéb
Pl. Ultrafood 497
Ideális általános, ipari,
intézményi
és
laboratóriumi takarítás és
karbantartáshoz,
és
egyéb felhasználáshoz,
gyengébb savakkal és
lúgokkal történõ munkákhoz.
Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.
Pl. Tyvek.
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló polietilén
talprész.

1
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Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Foglalkozás egészségügyi munka

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy- és kétrétegű kivitel.
Egészségügyi papírmaszk, kötőkkel,fehér, zöld és kék színben.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb

1

Pl.
Egy
és
kétrétegű
higiénikus egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal.

1

Pl.
Háromrétegű higiénikus
egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal.

1

Pl.
Egészségügyi, egyszerhasználatos nitril púderozott belsővel, vagy
púder nélkül, vegyszerálló.

Légzés védelem
Egészségügyi papír szájmaszk
Három
rétegű
papír,
(műtős)
egészségügyi papírmaszk, kötőkkel,
fehér, zöld és kék színben.

Kézvédő eszköz

EVE

Egyszerhasználatos nitril kesztyű
Púderozott
belső,
vegyszerálló,
mindkét
kézen
használható,
rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm
hosszú.

42

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Foglalkozás egészségügyi munka

Védelem iránya

Lábvédő eszköz

EVE

Védőeszköz megnevezése

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér
bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott
lábfejrész,
hasítékbőr
talpbélés,
csatos sarokpánt.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

,
MSZ EN 344
MSZ EN 345

2
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,

Egyéb
Pl. Pille 01,
Pille ESD 01,
Vili 01,
Vila S1
A lábnak kényelmes
tartást biztosít.
Egyenletesen terheli a
lábizmokat,
izületeket,
csontokat.
Óv a véletlen sérülések
ellen.
Jól
követi
a
talp
anatómiai vonalát.
Segít a helyes testtartás
kialakításában.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Fogtechnikus
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhető,
lángtaszító PVC keret piros jelző
színnel, széles látómező.

Légzésvédelem

Szelepes porálarc
Védelem szilárd részecskék illetve
olaj/vízbázisú ködök ellen. A szelep
csökkenti az arcrészen belüli felmelegedést, főleg meleg és párás
körülmények
között.
Névleges
védelmi
tényező:
12xMK.
Összeroskadással szemben ellenálló
belső héj. A puha arctömítés és az
állítható
pántok
kényelmes
és
megfelelő illeszkedést biztosítanak.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

FFP2D
MSZ EN
149:2002

3
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Egyéb
Pl.
Véd folyadékok cseppjei
és fröccsenései, por
részecskék, gázok és
finom
porok,
olvadt
fémek és forró szilárd
anyagok ellen.
Pl. 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló
alakú maszkkal. A maszk
az influenza, az A/H1N1
influenza, valamint a
folyékony
és
szilárd
halmazállapotú aeroszolokkal
szemben
is
védelmet nyújt.
Jellemzők:
- Nem szőtt, hipoallergén
szintetikus rostból készült
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt
szivacsos megerősítés a
minél
kényelmesebb
viselet érdekében.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Fogtechnikus
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk
kilégzőszeleppel
A munkavédelmi maszkok megfelelő
szintű védelmet nyújtanak alacsony
költség mellett. Megnövelt védőképességük magasabb biztonságot és
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos
formája megkönnyíti a tárolást két
használat között. Gyémánt formájú
mellső része megőrzi a formáját
párás-meleg
környezetben
is.
Végtelenített
fejpántja
széles
mérettartományban
használható.
Kilégzőszelepek növelik a viselő
kényelmét párás környezetben és
ahol a munka fokozottan intenzív.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN
149:2002

3

FFP3

45

Egyéb
Pl.
A légzésvédő eszköz
alkalmas szilárd porok és
nem illékony folyadékok
köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás:

Folyékony nitrogén kezelés, kiszerelés,
felhasználás

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Szem- és arcvédelem

Látómező homlok vagy
sisakpánttal
2 mm vastag, erősített polikarbonát,
ötpontos illeszkedés a homlok és
sisakpánthoz, véd fröccsenő savak,
lúgok ellen

Kézvédő eszköz

EVE

Hő- és vágásálló ötujjas kesztyű
Emelt szinten hő- és vágásálló,
hurkolt
Kevlar
szál,
hőés
vágásbiztos 500 g/m2 közbélés, 500
°C
kontakthőhatásnál
15
sec
időtartamig nyújt védelmet, min. 39
cm hosszú.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166

,

,

Egyéb
Pl.
2 mm vastag, víztiszta,
felhajtható polikarbonát
látómező, védőfóliával,
340x200mm.
Kiváló mechanikai tulajdonságok és UV védelem, könnyű súly (86g)

1343;
;
4341XX 500 °C /15 S
MSZ EN 388
MSZ EN 420
MSZ EN 407

2
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Pl.
Vékony vagy vastag
kivitel, vágásbiztos, duplaszálas kötött.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás:

Gázpalackkezelés

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű
Anyag: bolyhos PVC; egybeszabott,
tenyérfolt
nélküli
rakodókesztyű,
artéria, köröm- és ökölcsont-védő,
kényelmes
pamut
tenyérbélés,
szellőző és csúszásbiztos.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 420
MSZ EN 388

2

2111
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Egyéb
Pl.
Prémium minőségű marha hasítékbőr kesztyű,
bőrrel fedett tenyér, ujjak,
ökölcsontvédő,
csuklóérvédő. Gumírozott biztonsági mandzsetta

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Gépkocsi mosás
Védelem iránya

Kézvédő eszköz

Lábvédő eszköz

EVE

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Vegyszerálló, saválló 1,2 mm
kesztyű
Pamutdzsörzé anyagra mártott kék
Latex, saválló, lúgálló, 30 cm hosszú,
1,2 mm vastag védőkesztyű.

PVC védőcsizma
Zöld PVC anyag, fröccsöntött talp,
saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav,
lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °Cig
minősítve,
csizmabéléssel
téliesíthető. Energiaelnyelő talprészbe épített, torziós erőt csillapító
speciális betét injektált TPU anyag a
boka stabilitásának növelésére.

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN420
MSZ EN 388
MSZ EN
374-1-2-3

3131

MSZ EN 347
MSZ EN 374

2

,
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,

Egyéb
Pl. Ultrafood 497
Ideális általános intézményi
és
laboratóriumi
takarítás és karbantartáshoz, és egyéb felhasználáshoz,
gyengébb
savakkal és lúgokkal
történõ munkákhoz.
Pl. Dunlop
Kényelmes, kiváló hőszigetelő, energiaelnyelő és
csúszásbiztos.
A
PU
védőcsizma
antisztatikus,
guminál,
PVC-nél
1/3-dal
könnyebb és 2/3-dal
hosszabb élettartamú.
Kiváló csúszás-, kopásés
vegyszerállóság
a talpmintázatra nem
tapad a szennyeződés
Nedvszívó
talpbetét
kiemelkedő hőszigetelő
képesség.
Szélesebb rüszt és orr.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Gépkocsivezetés (személygépkocsi)

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védőruha
(testvédelem)

Láthatóságfi (Fluo) mellény
Jól láthatóság, 5 cm széles,
párhuzamos fényvisszaverő csíkok,
tépőzárral állítható bőség.

1

MSZ EN 471
EN 340

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű
Anyag: rendkívül puha, vastag szín
marhabőr a tenyéren és kézháton is,
artériavédő bőrből, gumírozott, pamut
csukló.

EVE

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
Szellőző könnyű 115
g/m2 poliészter anyag.

MSZ EN 420
2
MSZ EN 388
3122

49

Egyéb

Pl.
Prémium minőségű marha hasítékbőr kesztyű,
bőrrel fedett tenyér, ujjak,
ökölcsontvédő,
csuklóérvédő. Gumírozott biztonsági mandzsetta.

Debreceni Egyetem
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Gyógyszervegyészeti munka

Védelem iránya

Fejvédelem

Szem- és arcvédelem

Légzésvédelem

Védőeszköz megnevezése

Sildes PP sapka
PP. egészségügyi sapka silddel.

Zárt szemüveg
Nagy védelmet biztosít 30 %-os
kénsav, 53 % salétromsav, 30 %
nátrium-hidroxid,
víz
és
nem
veszélyes folyadékok fröccsenése
ellen.

Egyszerhasználatos légzésvédő
szűrőfélálarc
Gumi-, műanyag-, festék, gyógyszergyártás, építés, labor, mezőgazdaság,
fűrészmalmok, kerámiaipar.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
Fehér színű polipropilén
(16 g/m2) egészségügyi
sapka silddel.

1

Pl. UVEX 9302
Zárt szemüveg, lassan
repülő részecskék ellen
véd. 0,56 J-ig, kisenergiájú gyorsan repülő
részecskék ellen is véd.

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

,

3

EN 149:2001

FFP2

EVE

Egyéb
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Pl. 3M 8810
Részecskeszűrő
porálarc, Védelem szilárd
részecskék
illetve
olaj/vízbázisú
ködök
ellen. Névleges védelmi
tényező: 4xMK.
Összeroskadással szemben ellenálló belső héj.
A
készülék
konvex
alakja, kétpántos felépítése, orrcsipesze kiváló
illeszkedést biztosít a
különböző arctípusokra.
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Munkakör/foglalkozás: Gyógyszervegyészeti munka

Védelem iránya

Védőruha
(testvédelem)

Védőeszköz megnevezése
Védőoverall
Véd
1,0
μ-nál
nagyobb
szemcsenagyságú porok és radioaktív
részecskék és biológiai veszélyek
ellen.
Saválló, vegyszereknek ellenáll.
Mindkét oldalon antisztatikus.
480 percig véd 30% kénsav, 50%
foszforsav 40% nátriumhidroxid és
12%
nátrium-hipoklorid
ellen.
0,12 bar nyomásig ellenáll vízbázisú,
fröccsenő szervetlen vegyszereknek.
Szálmentes, lélegzőképes anyag,
melynek mindkét oldala antisztatikus.
130 µm vastag, mégis rendkívüli
kopásállóságú és szakítószilárdságú.
Hajlékonyság
-73°C-ig,
gumizott
derék-, arc-, csukló- és bokarész.

Védelmi
kategória

Kézvédő eszköz

1

Lábvédő eszköz

Cipővédő
Gumírozott antisztatikus fehér.

1

EVE

EN 368
EN 369
EN 468
EN 1073-2
EN 1149

3

Egyszerhasználatos nitril kesztyű
Púderozott
belső,
vegyszerálló,
mindkét
kézen
használható,
rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm
hosszú.

Vizsgálati
szabvány
száma

EN 455

51

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb

Pl.
Tyvek polietilén anyagú,
fehér, kapucnis védőoverall. Teljesen szálmentes, légzőképes vízpára-áteresztő
anyag,
melynek mindkét oldala
antisztatikus. Gumírozott
derék-, arc-, csukló- és
bokarész. III. védelmi
kategória, 5. és 6. típus.

Pl.
Egészségügyi, egyszerhasználatos nitril púderozott belsővel, vagy
púder nélkül, vegyszerálló.
Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló
polietilén
talprész.
Többféle fazon.
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Karbantartó műszerész tevékenység
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Fejvédelem

Védősisak
Magasban vagy aknában végzett
munkához,
3
pontos,
állítható
rögzítőszíjjal, rövid silddel, 6 ponton
felfüggesztett, állítható fejkosár,
400 V, -20 °C és + 50 °C között
használható.

Szem- és arcvédelem

Száras szemüveg
Repülő, pattanó szilárd részecskék,
mechanikai ártalmak ellen.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl. Albatros.
Védősisak, könnyű polyetilén anyagból több
színben, hátul állítható
pánt. -30°C-ig.
Biztonságosan használható, sisakkosárral. 6
ponton rögzített.

EN 397

2

Pl. UVEX 9195 SKYPER
Keret: hőálló műanyag.
Lencse: karcmentes polikarbonát, 2,2 mm vastag,
5-ös skálaszámú.
Oldalvédõ: szellőző, lehajtható.
Szár: hőálló műanyag

MSZ EN 166

SNR: 23-31 dB

Hallásvédelem

Fültok
Zajvédő
fültok
fejpánttal
vagy
tarkópánttal.
Zajcsillapítási érték min. Z 15 dB(A).

Kézvédő eszköz

Ötujjas fémgyűrűs védőkesztyű
Korrózióálló acélból, védelmet biztosít
kések szúró, vágó mechanikai hatása
ellen, csattal állítható csuklóméret,
kesztyűfeszítő gumival.

EVE

Egyéb

2

MSZ EN 352

Pl. 3M 1430, 1435, 1440,
1445.
66/2005. (XII. 22.) EüM
rendelet.
Fültök, kagyló formájú
könnyű párnák, 158gr.

2

MSZ EN 420
MSZ EN 388
EN 1082-1

Pl.
Vékony,
vágásbiztos,
kopásálló szál, tenyéren
csúszás elleni pöttyözés.
2121
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Munkakör/foglalkozás: Karbantartó műszerész tevékenység
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű
Anyag: kopásálló szintetikus bőr;
artéria és körömvédő, rugalmas,
vékony poliészter kézhát, elasztikus
mandzsetta,
állítható
tépőzáras
szegéllyel.

Lábvédő eszköz

EVE

Biztonsági védőbakancs
Kétrétegű PU talp, puha színbőr
felsőrész, acél orrmerevítő- és acél
lábujjvédő,
ütődéselnyelő
sarok,
antisztatikus, olajálló, csúszásmentes
talp.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 420
MSZ EN 388

2

3122

,

MSZ EN 344
MSZ EN 345

2

53

,

,

,

,

Egyéb
Pl.
Prémium minőségű marha hasítékbőr kesztyű,
bőrrel fedett tenyér, ujjak,
ökölcsontvédő,
csuklóérvédő. Gumírozott biztonsági mandzsetta
Pl. S2
Acél lábujjvédő leeső
tárgyak
ellen.
Acél
talplemez
talpátszúrás
ellen. Olajálló. Csúszásmentes, kétrétegű PU
talp. Antisztatikus. Szivacsos bokarész és békanyelv.
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Kémiai laboratóriumi munka

Védelem iránya

Fejvédelem

Szem- és arcvédelem

Légzésvédelem

EVE

Védőeszköz megnevezése

Sildes PP sapka
PP. egészségügyi sapka silddel.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
Fehér színű polipropilén
(16 g/m2) egészségügyi
sapka silddel.

1

Zárt szemüveg
Nagy védelmet biztosít 30 %-os
kénsav, 53 % salétromsav, 30 %
nátrium-hidroxid,
víz
és
nem
veszélyes folyadékok fröccsenése
ellen.

2

Egyszerhasználatos légzésvédő
szűrőfélálarc
Gumi-, műanyag-, festék, gyógyszergyártás, építés, labor, mezőgazdaság,
fűrészmalmok.

3

Egyéb

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172
,

EN 149:2001
FFP2

54

Pl. UVEX 9302
Zárt szemüveg, lassan
repülő részecskék ellen
véd.
0,56 J-ig, kisenergiájú
gyorsan repülő részecskék ellen is véd.
Pl. 3M 8810
A légzésvédő eszköz
alkalmas szilárd porok és
nem illékony folyadékok
köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.
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Munkakör/foglalkozás: Kémiai laboratóriumi munka

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védőruha
(testvédelem)

Védőoverall
Véd
1,0
μ-nál
nagyobb
szemcsenagyságú porok és radioaktív
részecskék és biológiai veszélyek
ellen, saválló, vegyszereknek ellenáll,
mindkét oldalon antisztatikus.

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos nitril kesztyű
Púderozott
belső,
vegyszerálló,
mindkét kézen használható, rugalmas,
0,125 mm vastag, 23 cm hosszú.

Lábvédő eszköz

EVE

Cipővédő
Gumírozott antisztatikus fehér.

Védelmi
kategória

3

1

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb

EN 368
EN 369
EN 1073-2
EN 1149

Pl.
Tyvek polietilén anyagú,
fehér, kapucnis védőoverall. Teljesen szálmentes, légzőképes vízpáraáteresztő
anyag.
Gumírozott derék-, arc-,
csukló- és bokarész.

EN 455

Pl.
Egészségügyi, egyszerhasználatos nitril púderozott belsővel, vagy
púder nélkül, vegyszerálló.
Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló
polietilén
talprész.
Többféle fazon.

1
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Konyhai mosogató
Védelem iránya

Fejvédelem

Védőruha
(testvédelem)

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Élelmiszeripari fehér sapka
Hálós tetejű, szellőző sapka.

1

Élelmiszeripari kötény
Fehér. Vegyszer- és olajálló PU
kötény
PVC
hátrésszel.
Nyak és derékpántos rögzítés.

1

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

EN-340

,

EVE

56

Egyéb
Pl.
100%
fehér
pamut
anyagból, elöl puha sild.
Hátul gumírozott vagy
pánttal
állítható.
Fedett vagy hálós tetejű,
szellőző változat.
Pl.
210g/m2 vastag 40%
poliuretán
és
60%
poliészter
összetételű
alapanyag fehér színben.
Hegesztéssel vízhatlanított varrás. Könnyű, de
erős,
jó
hőszigetelő
védőruházat, mely eltérő
hőmérsékleti
körülmények között is változatlan
komfortot biztosít.
Ellenáll
élelmiszeripari
vegyszereknek.
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Munkakör/foglalkozás: Konyhai mosogató
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védőruha
(testvédelem)

Élelmiszeripari védőköpeny
Fehér. Véd sugárzó- és 250 C-fok
kontakt hőhatás ellen (5,4 sec),
valamint közvetlen lánghatás ellen (7
sec-ig).

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
Védelmi szint: AB2.
Anyaga:
500g/nm-es,
alumínium réteggel bevont szövet.

EN
531:2000.

1

Egyéb

,
1011;
Mártott kesztyű
Természetes latex, pamutbolyhozott
belső, véd sav-, lúg és más háztartási
vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 0,4
mm vastag, csúszás ellen érdesített
tenyér.

MSZ EN420
MSZ EN 388

2

EVE

Pl.
Teljesen mártott kesztyű.

1011;

Kézvédő eszköz
Mártott kesztyű
Természetes latex, pamutbolyhozott
belső, véd sav-, lúg és más háztartási
vegyszerek és mikroorganizmusok
ellen, 30 cm hosszú, 0,45 mm vastag,
csúszás ellen érdesített tenyér.

;

MSZ EN420
MSZ EN 388

2

57

;

;

Pl.
Végig
mártott
kesztyű.

latex
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Munkakör/foglalkozás: Konyhai mosogató
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Élelmiszeripari csizma
Nitril anyag, élelmiszeripari ártalmak;
tejsav, állati eredetű zsírok, növényi
olajok, vegyszerek ellen.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
NITRIL
anyag,
élelmiszeripari ártalmak
ellen véd (tejsav, állati
eredetű zsírok, növényi
olajok, vegyszerek).

MSZ EN 347

Lábvédő eszköz
,
Védőcipő
Elcsúszás
ellen,
fröccsenő
folyadékok,
mosogató-,
takarító
vegyszerek ellen védő csúszásmentes talpú cipő.

EVE

,
,

MSZ EN ISO
20344

2

58

Egyéb

,

,
Pl.
Vízés
élelmiszeripari
hoz.

lúgálló,
munkák-
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Labor munkák
Védelmi
kategória

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Szem- és arcvédelem

Zárt szemüveg
Nagy védelmet biztosít 30 %-os
kénsav, 53 % salétromsav, 30 %
nátrium-hidroxid,
víz
és
nem
veszélyes folyadékok fröccsenése
ellen.

2

Egyszerhasználatos légzésvédő
szűrőfélálarc
Gumi-, műanyag-, festék, gyógyszergyártás, építés, labor, mezőgazdaság,
fűrészmalmok, kerámiaipar.

3

Légzésvédelem

EVE

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

,

EN 149:2001

FFP2

59

Egyéb
Pl. UVEX 9302
Zárt szemüveg, lassan
repülő részecskék ellen
véd.
0,56 J-ig, kisenergiájú
gyorsan repülő részecskék ellen is véd.
Pl. 3M 8810
A légzésvédő eszköz
alkalmas szilárd porok és
nem illékony folyadékok
köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.
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Munkakör/foglalkozás: Labor munkák

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védőruha
(testvédelem)

Védőoverall
Véd
1,0
μ-nál
nagyobb
szemcsenagyságú porok és radioaktív
részecskék és biológiai veszélyek
ellen, saválló, vegyszereknek ellenáll,
mindkét oldalon antisztatikus.

3

EN 368
EN 369
EN 1073-2
EN 1149
EN 468

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos nitril kesztyű
Púderozott
belső,
vegyszerálló,
mindkét
kézen
használható,
rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm
hosszú.

1

EN 455

Lábvédő eszköz

Cipővédő
45 cm-es magas szárú cipővédő,
csúszásgátló talprész.

1

EVE

60

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb
Pl.
Tyvek polietilén anyagú,
fehér, kapucnis védőoverall. Teljesen szálmentes, légzőképes vízpára-áteresztő
anyag,
melynek mindkét oldala
antisztatikus. Gumírozott
derék-, arc-, csuklóés bokarész.
Pl.
Egészségügyi, egyszerhasználatos nitril púderozott belsővel, vagy
púder nélkül, vegyszerálló.
Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló
polietilén
talprész.
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Madárinfluenza elleni védelem

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhető,
lángtaszító PVC keret piros jelző
színnel, széles látómező. Cserélhető
látómezők. Speciális tulajdonságok:
gáztömör.

Légzésvédelem

Szelepes porálarc.
Védelem szilárd részecskék illetve
olaj/vízbázisú ködök ellen. A szelep
csökkenti
az
arcrészen
belüli
felmelegedést, főleg meleg és párás
körülmények
között.
Névleges
védelmi
tényező:
12xMK
Összeroskadással szemben ellenálló
belső héj. A puha arctömítés és az
állítható
pántok
kényelmes
és
megfelelő illeszkedést biztosítanak.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

FFP2D
MSZ EN
149:2002

3

61

Egyéb
Pl. UVEX 9301 Pl.
ULTRAVISION
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék, gázok és finom
porok, olvadt fémek és
forró szilárd anyagok
ellen.
Pl. 825, 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló
alakú maszkkal. A maszk
az influenza, az A/H1N1
influenza, valamint a
folyékony
és
szilárd
halmazállapotú aeroszolokkal
szemben
is
védelmet nyújt.
Jellemzők:
- Nem szőtt, hipoallergén
szintetikus rostból készült
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt
szivacsos megerősítés a
minél
kényelmesebb
viselet érdekében.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Madárinfluenza elleni védelem

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk
kilégzőszeleppel
A munkavédelmi maszk megfelelő
szintű védelmet nyújtanak alacsony
költség
mellett.
Megnövelt
védőképességük magasabb biztonságot és nagyobb hatékonyságot
nyújt. Lapos formája megkönnyíti a
tárolást
két
használat
között.
Gyémánt formájú mellső része
megőrzi a formáját párás-meleg
környezetben
is.
Végtelenített
fejpántja széles mérettartományban
használható. Kilégzőszelepek növelik
a
viselő
kényelmét
párás
környezetben és ahol a munka
fokozottan intenzív.

Védőruha
(testvédelem)

EVE

Védőoverall
Mkropórusos laminált alapanyag,
varrásokat lezáró hegesztett szalag,
mely fokozza a védelmet finom
részecskék és veszélyes vegyi
anyagok permete ellen. Biológiai
védelem esetére is védelmet nyújt.
Antisztatikusság a nagyobb biztonság
érdekében.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
A légzésvédő eszköz
alkalmas szilárd porok és
nem illékony folyadékok
köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.

MSZ EN
149:2002

3

FFP3

EN 340,
EN 368,
EN 369,
prEN 13034,
prEN
3982-1:2000,
prEN
139821:2003,
EN 14605,
EN 14126
EN
1149-1:1995,
EN 533:1997

3
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,

Egyéb

,

,

,

Pl. 4560
Fej
feletti
vegyszerszórás, azbeszt eltávolítás, vegyi anyagok
kezelése, fertőző anyagokkal (vér, szennyezett
folyadékok, nedves baktériumok) végzett művelete.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Madárinfluenza elleni védelem

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen.
Nitril, pamuttal bolyhozott belső,
recézett külső.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

3

4102

Kézvédő eszköz
Egyszerhasználatos védőkesztyű
Természetes latex, klórozott belső,
sima külső.

Lábvédő eszköz

EVE

Védelmi képesség
jelzése

Cipővédő
45 cm-es magas szárú cipővédő,
csúszásgátló talprész.

1

MSZ EN 374

Egyéb
Pl. Ultrafood 497
Ideális általános intézményi és laboratóriumi
takarítás és karbantartáshoz
és
egyéb
felhasználáshoz, gyengébb
savakkal
és
lúgokkal történõ munkákhoz.
Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.
Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló
polietilén
talprész.

1
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Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Mechanikai műszerész

Védelem iránya

Fejvédelem

Szem- és arcvédelem

Hallásvédelem

Hallásvédelem

EVE

Védőeszköz megnevezése
Baseball sapka
Baseball sapka pamut, több színben,
állítható
pánt.
Fényvisszaverő
csíkokkal.
Védőszemüveg
Szuperkönnyű
súlyú,
állítható
dőlésszögű
látómező
és
szemüvegszár
jellemzi.
Divatos
formája miatt közkedvelt modell.
Választható
látómezők,
melyek
egyszerűen cserélhetők. 1. optikai
osztály.
Többször használatos füldugó
Ultrafit többször használatos füldugó.
Kényelmes, megfelelő illeszkedést
biztosít.
Fogantyú
formája
megkönnyíti a fülbe helyezést.
Fültok
Kényelmes fültok, tág csészékkel és
széles acetát pánttal. Az egyedi
fröccsöntött betétek tágas helyet
hagynak a fül részére. A széles,
kisnyomású fejpánt jó illeszkedést
biztosít. A lágy szigetelő párnák
maximális kényelmet nyújtanak.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb
Pl.
Unisex. Állítható méret.

1

Pl. UVEX 9195 SKYPER
Véd
repülő,
pattanó
szilárd részecskék mechanikai ártalma ellen.

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

2

EN
352-2:2002

Pl. EAR Ultrafit.
Füldugó, EAR.
Hengeralakú.
Mosható
Polimer anyagból. Sima
és zsinóros változatban.

2

MSZ EN
352-1
MSZ EN
352-3

Pl. 3M 1435
Kagyló formájú könnyű
párnák, 158 gr.

SNR: 32 dB

SNR: 25 dB
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Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Mechanikai műszerész

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Kézvédő eszköz

Mechanikai védőkesztyű
Anyag: rendkívül puha, vastag szín
marhabőr a tenyéren és kézháton is,
artériavédő bőrből, gumírozott, pamut
csukló.

Kézvédő eszköz

Lábvédő eszköz

EVE

Szerelőkesztyű
PU szürke tenyér. Kötött, rugalmas
poliamid/karbon
szál,
tenyéren
poliuretánnal
mártott,
gumírozott
mandzsetta, antisztatikus.
Védőcipő
Kétrétegű PU talp, puha színbőr
felsőrész,
acél
orrmerevítő,
ütődéselnyelő sarok, antisztatikus,
kényelmes belső talpbélés, olajálló
csúszásmentes talp.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

4131

Pl.
Prémium minőségű marha hasítékbőr kesztyű,
bőrrel fedett tenyér, ujjak,
ökölcsontvédő,
csuklóérvédő. Gumírozott biztonsági mandzsetta
Pl.
Marha hasítékbőr tenyér,
ujjak,
ökölcsontvédő,
csukló-érvédő.
Pamut hátsó.

,

Pl. MITO S2
Védőcipő, bőr, acélbetétes orrésszel, sav és
olajálló talp,

MSZ EN 420
MSZ EN 388

2

3122

MSZ EN 420
MSZ EN 388

2

MSZ EN 344
MSZ EN 345

2
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Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya
Fejvédelem

Szem- és arcvédelem

Munka és tűzvédelmi tevékenység,
ellenőrzés

Védőeszköz megnevezése
Baseball sapka
Baseball sapka pamut, állítható pánt.
Fényvisszaverő csíkokkal.
Védőszemüveg
Szuperkönnyű
súlyú,
állítható
dőlésszögű
látómező
és
szemüvegszár jellemzi. Választható
látómezők,
melyek
egyszerűen
cserélhetők. 1. optikai osztály.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Pl. UVEX 9195 SKYPER
Véd
repülő,
pattanó
szilárd részecskék mechanikai ártalma ellen.

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

2

Fejvédelem

Védősisak
Magasban vagy aknában végzett
munkához,
3
pontos,
állítható
rögzítőszíjjal, rövid silddel, 6 ponton
felfüggesztett, állítható fejkosár, 400
V, -20 °C és + 50 °C között
használható.

2

EN 397

Lábvédő eszköz

Védőcipő
Kétrétegű PU talp, puha színbőr
felsőrész,
acél
orrmerevítő,

2

MSZ EN 344
MSZ EN 345

EVE

Egyéb
Pl.
Unisex. Állítható méret.

1

Mechanikai védőkesztyű
Anyag: rendkívül puha, vastag szín
marhabőr a tenyéren és kézháton is,
artériavédő bőrből, gumírozott, pamut
csukló.

Kézvédő eszköz

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 420
MSZ EN 388
3122
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Pl.
Prémium minőségű marha hasítékbőr kesztyű,
bőrrel fedett tenyér, ujjak,
ökölcsontvédő,
csuklóérvédő. Gumírozott biztonsági mandzsetta
Pl. Albatros.
Védősisak, könnyű polyetilén anyagból több
színben, hátul állítható
pánt. -30°C-ig.
Biztonságosan használható, sisakkosárral. 6
ponton rögzített.
Pl. MITO S2
Védőcipő, bőr, sav és
olajálló talp,

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munka és tűzvédelmi tevékenység,
ellenőrzés

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

ütődéselnyelő sarok, antisztatikus,
kényelmes belső talpbélés, olajálló
csúszásmentes talp.

Védőruha
(testvédelem)

Lábvédő eszköz

EVE

Láthatósági (Fluo) mellény
Jól láthatóság, 5 cm széles,
párhuzamos fényvisszaverő csíkok,
tépőzárral állítható bőség.

PVC védőcsizma
PVC anyag, fröccsöntött talp, saválló:
30 % kénsav, 20 % sósav, lúgálló: 20
%
nátriumhidroxid,
-20
°C-ig
minősítve, csizmabéléssel téliesíthető. Kiváló csúszás-, kopás- és
vegyszerállóság a talpmintázatra nem
tapad.
Nedvszívó
talpbetét
kiemelkedő hőszigetelő képesség.

,

1

2
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Egyéb

,

MSZ EN 471
EN 340

Pl.
Szellőző könnyű 115
g/m2 poliészter anyag.

MSZ EN 347
MSZ EN 374
EN 20345
EN 20347

Pl. Dunlop,
Kényelmes, kiváló hőszigetelő, energiaelnyelő és
csúszásbiztos.
A PU védőcsizma
antisztatikus, guminál,
PVC-nél 1/3-dal
könnyebb és 2/3-dal
hosszabb élettartamú.
Energiaelnyelő talprészbe épített, torziós erőt
csillapító speciális betét
injektált TPU anyag a
boka stabilitásának
növelésére.
Szélesebb rüszt és orr.

,

,

,

,

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Műtős, műtőssegéd
Védőeszköz
megnevezése

Védőszemüveg
Páramentes,
vegyszerálló
polikarbonát,
B
fokozatú,
erősített mechanikai védelem.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172
,

Arc védelme
Védőszemüveg
Páramentes,
vegyszerálló
polikarbonát,
B
fokozatú,
erősített mechanikai védelem

2

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172
,

Légzés védelem

EVE

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy- és kétrétegű kivitel.
Egészségügyi
papírmaszk,
kötőkkel, fehér, zöld és kék
színben.

1
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Egyéb
Pl. Monolux, Chimilux,
Shellux
Keret: lágy PVC.
Lencse: 2-1,2 skálaszámú,
víztiszta,
vegyszerálló polikarbonát.
Rögzítés: állítható gumipánt. Szellőzőlyukak
a kereten, polikarbonát
lencse.
Pl. Hublux
Szivacsos szemüveg.
Keret:
lágy
PVC.
Lencse:
páramentes,
vegyszerálló
polikarbonát, Szellőzés:
alsó és felső indirekt
szellőzőnyílások.
Rögzítés: állítható gumipánt.
Pl.
Egy
és
kétrétegű
higiénikus
egészségügyi papírmaszk, két
gumi-pánttal.

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

EVE

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Műtős, műtőssegéd

Védelem iránya

Védőeszköz
megnevezése

Légzés védelem

Egészségügyi papír szájmaszk
Három rétegű papír, (műtős)
egészségügyi
papírmaszk,
kötőkkel, fehér, zöld és kék
színben.

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos nitril
kesztyű
Púderozott belső, vegyszerálló,
mindkét kézen használható,
rugalmas, 0,125 mm vastag, 23
cm hosszú.

Lábvédő eszköz

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp,
fehér bőr felsőrész, antisztatikus,
párnázott lábfejrész, hasítékbőr
talpbélés, csatos sarokpánt.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl.
Háromrétegű higiénikus
egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal.

1

1

,
2
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Egyéb

MSZ EN 344
MSZ EN 345

,

,

Pl.
Egészségügyi,
egyszerhasználatos
nitril
púderozott
belsővel,
vagy púder nélkül,
vegyszerálló.
Pl.
Pille 01,
Pille ESD 01,
Vili 01,
Vila S1.
A lábnak kényelmes
tartást biztosít.
Egyenletesen terheli a
lábizmokat, izületeket,
csontokat.
Óv a véletlen sérülések
ellen.
Jól követi a talp
anatómiai vonalát.
Segít
a
helyes
testtartás
kialakításában.

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Fej védelme

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Műtős, műtőssegéd
Védőeszköz
megnevezése

PP sapka
Polipropilén
egészségügyi
sapka.

Ólomgumi kötény
Fogászati
takaró.
Puha,
rugalmas
ólomgumi,
vízlepergető, tépőzár.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

1

PL.
Fehér, kék, zöld színű.
Polipropilén anyag (16
g/m2)
egészségügyi
sapka.
Használat után higiénikus csíkba összehúzható

2

Pl.
Pb. 0,25 mm,
Pb. 0,50 mm.
Fogászati kötény.
D típus
DR típus (gerincvédelemmel ellátott).

MSZ EN 421

,

,

Sugárvédelem*

EVE

Ólomgumi kötény
Hátrészen
rögzíthető
védőkötény. Képerősítő előtt
végzett munkához, középső
részen megerősített védőcsíkkal
ellátott
kötény.
Hatékony
védelem a szórt sugárzás ellen.
Ujjatlan kivitel, ami lehetővé teszi
a könnyű le- és felvételt, váll és
hát védelemmel ellátott.

Egyéb

2
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MSZ EN 421

,

,

,

,

Pl.
Puha, rugalmas ólomgumi,
vízlepergető,
tépőzár.
Pb. 0,25 mm-től - Pb.
50 mm-ig

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Műtős, műtőssegéd
Védőeszköz
megnevezése
Ólomgumi kötény
Keresztpánttal
rögzíthető
védőkötény. Minden oldalról,
körkörösen a lehető legjobb
védelmet biztosítja. A jobb
súlyelosztás
érdekében
válltömés és öv.

Sugárvédelem

Ólomgumi kötény
Elől-hátul takaró védőkötény.
Hatékony védelem a szórt
sugárzás ellen. Ujjatlan kivitel,
ami lehetővé teszi a könnyű leés felvételt, váll és hát
védelemmel ellátott.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

2

,

,

MSZ EN 421

,

,

,
,

Ólomgumi kötény
Gonádvédelem övvel rögzítve. A
medence területén végzett rtg.
vizsgálatoknál,
különösen
a
csípőizületi, comb és ágyékgerincoszlop felvételeknél.

EVE

2

Pl.
SD - Speciális felhasználási területre, pl.
kardiológia,
endoskopia. RW – Szoknya
és mellény kombinációja nagyobb mozgékonyságot és egyenletes súlyelosztást eredményez.
Pl. LM és M kötény
Modern forma, könnyű
laza
szabásvonal,
egyszerű
záródás,
praktikus
viselet
a
vizsgálatok
teljes
időtartama alatt.
Az
"M"
kötények
csupán záródásukban
különböznek az LM
típustól.

MSZ EN 421

,

Egyéb

,

MSZ EN 421
Férfi
eszköz.
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Pl.
gonádvédő

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Műtős, műtőssegéd
Védőeszköz
megnevezése
Ólomgumi kötény
Gonádvédelem körültakaró. A
medence területén végzett rtg.
vizsgálatoknál,
különösen
a
csípőizületi, comb és ágyékgerincoszlop fel-vételeknél.

Sugárvédelem

Ólomgumi kötény
Nyakvédő. A gallérokat azokon a
területeken használják ahol a
kezelők hosszabb ideig, ki
vannak
téve
a
röntgensugárzásnak.
Pl.
szívkatéterezés,
angiográfia,
traumatológia.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése
,

2

Pl.
Női gonádvédő eszköz.

EVE

2

72

,

,
Pl.
Pajzsmirigy-védő gallér.

MSZ EN 421

,
Ólomüveg lencsésszemüveg
A
szem
és
környékének
védelmére, akár dioptriás, akár
bifokális kivitelben is.

,

MSZ EN 421

,
2

,

MSZ EN 344
MSZ EN 345

Egyéb

,

,

Pl. Védőszemüveg.
Típus: RSB 7 (65 gr.
0,75 mm Pb) ,
RSB 8 (85 gr. 0,75 mm.
Pb,oldalvédelem: 0,50
mm Pb).
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Orvos (általános)

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Egészségügyi papír szájmaszk
Három rétegű papír, (műtős)
egészségügyi
papírmaszk,
kötőkkel,fehér, zöld és kék színben

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség jelzése

Egyéb

1

Pl.
Háromrétegű higiénikus
egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal

1

Pl.
Egy
és
kétrétegű
higiénikus egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal

Légzés védelem
Egészségügyi papír szájmaszk
Egy és kétrétegű kivitel.

Pl.
Polietilén
kötény.
Terület: 70x125 cm.
Használata
javallott:
egészségügyben.

Védőruha
(testvédelem)

Polietilén kötény
Hátul kötős, többféle színben.

1

MSZ EN 340

Pl. ADA-28-51B Kötény
Egyszerhasználatos polietilén kötény, kék, vagy
zöld, 0,0025 mm vastag,

EVE

73
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Munkakör/foglalkozás: Orvos (általános)

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos nitril kesztyű
Púderozott belső, vegyszerálló,
mindkét
kézen
használható,
rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm
hosszú.

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg
Dioptriás
szemüveg
felett
is
viselhető, lángtaszító PVC keret
piros jelző színnel, széles látómező,
bevonattal. Cserélhető látómezők.
Speciális tulajdonságok: gáztömör,
fény elleni védelem.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

1

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172
MSZ EN 344
MSZ EN 345

2

74

Védelmi képesség jelzése

Egyéb
Pl.
Egészségügyi, egyszerhasználatos nitril púderozott belsővel, vagy
púder nélkül, vegyszerálló, rugalmas, mindkét
kézen
használható,
0,125 mm vastag, 23 cm
hosszú.
Pl. UVEX 9301
ULTRAVISION
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék, gázok és
finom
porok,
olvadt
fémek és forró szilárd
anyagok, vagy speciális
kockázat (pl. lézer) ellen.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Orvos (általános)

Védelem iránya

Lábvédő eszköz

EVE

Védőeszköz megnevezése

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér
bőr
felsőrész,
antisztatikus,
párnázott lábfejrész, hasítékbőr
talpbélés, csatos sarokpánt.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség jelzése

,

MSZ EN 344
MSZ EN 345

2

75

,

,

Egyéb
Pl.
Pille 01,
Pille ESD 01,
Vili 01,
Vila S1.
A lábnak kényelmes
tartást biztosít.
Egyenletesen terheli a
lábizmokat, izületeket,
csontokat.
Óv a véletlen sérülések
ellen.
Jól
követi
a
talp
anatómiai vonalát.
Segít a helyes testtartás
kialakításában.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Orvos (biológiai kockázat)

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhető,
lángtaszító PVC keret piros jelző
színnel, széles látómező, bevonattal.
Cserélhető
látómezők.
Speciális
tulajdonságok: gáztömör

Légzésvédelem

Szelepes porálarc
Védelem szilárd részecskék illetve
olaj/vízbázisú ködök ellen. A szelep
csökkenti az arcrészen belüli felmelegedést, főleg meleg és párás
körülmények
között.
Névleges
védelmi
tényező:
12xMK
Összeroskadással szemben ellenálló
belső héj. A puha arctömítés és az
állítható
pántok
kényelmes
és
megfelelő illeszkedést biztosítanak.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

FFP2D
MSZ EN
149:2002

3

76

Egyéb
Pl. UVEX 9301
ULTRAVISION
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék,
gázok
és
finom
porok,
olvadt
fémek és forró szilárd
anyagok.
Pl. 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló
alakú maszkkal. A maszk
az influenza, az A/H1N1
influenza, valamint a
folyékony
és
szilárd
halmazállapotú aeroszolokkal
szemben
is
védelmet nyújt.
Jellemzők:
- Nem szőtt, hipoallergén
szintetikus rostból készült
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt
szivacsos megerősítés a
minél
kényelmesebb
viselet érdekében.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Orvos (biológiai kockázat)

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk
kilégzőszeleppel
A munkavédelmi maszk megfelelő
szintű védelmet nyújtanak alacsony
költség mellett. Megnövelt védőképességük magasabb biztonságot és
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos
formája megkönnyíti a tárolást két
használat között. Gyémánt formájú
mellső része megőrzi a formáját
párás-meleg
környezetben
is.
Végtelenített
fejpántja
széles
mérettartományban
használható.
Kilégzőszelepek növelik a viselő
kényelmét párás környezetben és
ahol a munka fokozottan intenzív.

Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen.
Nitril, pamuttal bolyhozott belső,
recézett külső.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN
149:2002

3

FFP3

MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

3

4102

Kézvédő eszköz
Egyszerhasználatos védőkesztyű
Természetes latex, klórozott belső,
sima külső.

EVE

1

MSZ EN 374

77

Egyéb
Pl.
A légzésvédő eszköz
alkalmas szilárd porok és
nem illékony folyadékok
köde (aeroszol) elleni
védelemre.
A részecskeszűrő munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak biokémiai anyagok, por
alakú vegyszerek, finom
porok és nem illékony
folyadék
aeroszolok
ellen.
Pl. Ultrafood 497
Ideális általános intézményi
és
laboratóriumi
takarítás és karbantartáshoz, és egyéb felhasználáshoz,
gyengébb
savakkal és lúgokkal
történõ munkákhoz.
Pl. Solo 995
Ideális
egészségügyi
munkákhoz, laboratóriumokba, gyógyszergyártáshoz, kórházi rutinmunkához.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Orvos (biológiai kockázat)

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Lábvédő eszköz

Cipővédő
45 cm-es magas szárú cipővédő,
csúszásgátló talprész.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb
Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthető
polipropilén
cipővédő,
csúszásgátló
polietilén
talprész.

1

78

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Orvos asszisztens
Védelem iránya

Szem- és arcvédelem

Védőeszköz megnevezése

Védőszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhető,
lángtaszító PVC keret piros jelző
színnel, széles látómező, bevonattal.
Cserélhető
látómezők.
Speciális
tulajdonságok: gáztömör, fény elleni
védelem.

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy- és kétrétegű kivitel.
Egészségügyi papírmaszk, kötőkkel,
fehér, zöld d és kék színben.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172
MSZ EN 344
MSZ EN 345

2

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb
Pl. UVEX 9301
ULTRAVISION
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék,
gázok
és
finom
porok,
olvadt
fémek és forró szilárd
anyagok, vagy speciális
kockázat (pl. lézer) ellen.

1

Pl.
Egy
és
kétrétegű
higiénikus egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal.

1

Pl.
Háromrétegű higiénikus
egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal.

Légzés védelem
Egészségügyi papír szájmaszk
Három
rétegű
papír,
(műtős)
egészségügyi papírmaszk, kötők-kel,
fehér, zöld d és kék színben.

EVE

79

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Orvos asszisztens
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhető,
lángtaszító PVC keret piros jelző
színnel, széles látómező, bevonattal.
Cserélhető
látómezők.
Speciális
tulajdonságok: gáztömör, fény elleni
védelem.

2

Kézvédő eszköz

Egyszerhasználatos nitril kesztyű
Púderozott
belső,
vegyszerálló,
mindkét
kézen
használható,
rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm
hosszú.

1

EVE

Vizsgálati
szabvány
száma

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172
MSZ EN 344
MSZ EN 345

80

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb
Pl. UVEX 9301
ULTRAVISION
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék,
gázok
és
finom
porok,
olvadt
fémek és forró szilárd
anyagok, vagy speciális
kockázat (pl. lézer) ellen.
Pl.
Egészségügyi, egyszerhasználatos nitril púderozott belsővel, vagy
púder nélkül, vegyszerálló, rugalmas, mindkét
kézen
használható,
0,125 mm vastag, 23 cm
hosszú.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Orvos asszisztens
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhető,
lángtaszító PVC keret piros jelző
színnel, széles látómező, bevonattal.
Cserélhető
látómezők.
Speciális
tulajdonságok: gáztömör, fény elleni
védelem.

Lábvédő eszköz

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér
bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott
lábfejrész,
hasítékbőr
talpbélés,
csatos sarokpánt.

EVE

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172
MSZ EN 344
MSZ EN 345

2

,
MSZ EN 344
MSZ EN 345

2
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,

,

Egyéb
Pl. UVEX 9301
ULTRAVISION
Gázszivárgás
esetén
biztosítja a szemkörnyék
teljes védelmét. Véd
folyadékok cseppjei és
fröccsenései, por részecskék,
gázok
és
finom
porok,
olvadt
fémek és forró szilárd
anyagok, vagy speciális
kockázat (pl. lézer) ellen.
Pl.
Pille 01,
Pille ESD 01,
Vili 01,
Vila S1.
A lábnak kényelmes
tartást biztosít.
Egyenletesen terheli a
lábizmokat,
izületeket,
csontokat.
Óv a véletlen sérülések
ellen.
Jól
követi
a
talp
anatómiai vonalát.
Segít a helyes testtartás
kialakításában.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: RTG asszisztens
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Egészségügyi papír szájmaszk
Egyés
kétrétegű
kivitel.
Egészségügyi papírmaszk, kötőkkel,
fehér, zöld és kék színben.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb

1

Pl.
Egy
és
kétrétegű
higiénikus egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal

1

Pl.
Háromrétegű higiénikus
egészségügyi
papírmaszk, két gumipánttal

1

Pl.
Egészségügyi, egyszerhasználatos nitril púderozott belsővel, vagy
púder nélkül, vegyszerálló,

Légzés védelem
Egészségügyi papír szájmaszk
Három
rétegű
papír,
(műtős)
egészségügyi papírmaszk, kötőkkel,
fehér, zöld és kék színben.

Kézvédő eszköz

EVE

Egyszerhasználatos nitril kesztyű
Púderozott
belső,
vegyszerálló,
mindkét
kézen
használható,
rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm
hosszú.

82

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: RTG asszisztens
Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

,

Lábvédő eszköz

EVE

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér
bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott
lábfejrész,
hasítékbőr
talpbélés,
csatos sarokpánt.

MSZ EN 344
MSZ EN 345

2

83

,

,

Egyéb
Pl.
Pille 01,
Pille ESD 01,
Vili 01,
Vila S1.
A lábnak kényelmes
tartást biztosít.
Egyenletesen terheli a
lábizmokat,
izületeket,
csontokat.
Óv a véletlen sérülések
ellen.
Jól
követi
a
talp
anatómiai vonalát.
Segít a helyes testtartás
kialakításában.

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:
Védelem iránya

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

RTG asszisztens
Védőeszköz megnevezése

Ólomgumi kötény
Fogászati takaró. Puha, rugalmas
ólom-gumi, vízlepergető, tépő-zár.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Sugárvédelem*

Ólomgumi kötény
Hátrészen rögzíthető védőkötény.
Képerősítő
előtt
végzett
munkához. Hatékony védelem a
szórt sugárzás ellen. Ujjatlan
kivitel, ami lehetővé teszi a
könnyű le- és felvételt, váll és hát
védelemmel ellátott.

Ólomgumi kötény
Keresztpánttal
rögzíthető
védőkötény.
Minden
oldalról,
körkörösen a lehető legjobb
védelmet biztosítja. A jobb
súlyelosztás érdekében válltömés
és öv.

EVE

2

,

,

,

MSZ EN 421

,

84

,

MSZ EN 421

,

2

Pl.
Pb. 0,25 mm,
Pb. 0,50 mm
Fogászati kötény
D típus
DR típus (gerincvédelemmel ellátott)
OP típus

MSZ EN 421

,

,

,

Egyéb

Pl.
Puha, rugalmas ólomgumi, vízlepergető,
tépőzár.
Pb. 0,25 mm-től - Pb.
50 mm-ig
Pl.
SD - Speciális felhasználási területre, pl.
kardiológia, endoskopia.
RW - Szoknya és
mellény kombinációja
nagyobb mozgékonyságot és egyenletes
súlyelosztást
eredményez.

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:
Védelem iránya

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

RTG asszisztens
Védőeszköz megnevezése

Ólomgumi kötény
Elől-hátul takaró védőkötény.
Hatékony védelem a szórt
sugárzás ellen. Ujjatlan kivitel,
ami lehetővé teszi a könnyű le- és
felvételt, váll és hát védelemmel
ellátott.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl. LM és M kötény
Modern forma, könnyű
laza szabásvonal, egyszerű
záródás,
praktikus viselet a
vizsgálatok
teljes
időtartama alatt.
Az
"M"
kötények
csupán záródásukban
különböznek az LM
típustól.

MSZ EN 421

,

,

,
,

Sugárvédelem

Ólomgumi kötény
Gonádvédelem övvel rögzítve. A
medence területén végzett rtg.
vizsgálatoknál,
különösen
a
csípőizületi, comb és ágyékgerincoszlop felvételeknél.

Ólomgumi kötény
Gonádvédelem körültakaró. A medence területén végzett rtg.
vizsgálatoknál,
különösen
a
csípőizületi, comb és ágyékgerincoszlop felvételeknél.

EVE

2

85

,

Férfi
eszköz.

MSZ EN 421

,
2

MSZ EN 421

Egyéb

,

Pl.
gonádvédő

,
Női
eszköz.

Pl.
gonádvédő

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

RTG asszisztens

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Sugárvédelem

Ólomgumi kötény
Nyakvédő. A gallérokat azokon a
területeken használják ahol a
kezelők hosszabb ideig, ki vannak
téve a röntgensugárzásnak. Pl.
szívkatéterezés,
angiográfia,
traumatológia.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése
,

2

Szemvédelem

2

,
Pl.
Pajzsmirigy-védő
gallér.

MSZ EN 421

,
Ólomüveg lencsésszemüveg
A
szem
és
környékének
védelmére, akár dioptriás, akár
bifokális kivitelben is.

,

MSZ EN 344
MSZ EN 345

Egyéb

,

,

Pl. Védőszemüveg
Típus: RSB 7 (65 gr.
0,75 mm Pb),
RSB 8 (85 gr. 0,75 mm
Pb, oldalvédelem: 0,50
mm Pb).

* A sugárvédelmi védőeszköz típusát, kivitelét és védelmi szintjét minden esetben az adott munkaterületen jelentkező legnagyobb RTG terhelés figyelembe
vételével, az adott munkaterületre konkrétan és a munkavállalóra személyre szabottan kell meghatározni.

EVE

86

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya

Szemvédelem

Szemvédelem

EVE

Védőeszköz megnevezése
Szellőzés nélküli védőszemüveg
A 180°-os panoráma látómező
torzításmentes
látást
biztosít.
Dioptriás szemüveggel együtt is
viselhető. Légzésvédő porés
félálarcokkal együtt is viselhető.
Rugalmas fejpánt. A különböző
sisakokkal
való
kompatibilitás
érdekében
a
rugalmas
fejpánt
elforgatható
rögzítésű.
Indirekt
szellőzési rendszer és káprázatmentesség. Karcálló és páramentes
kivitel. Polikarbonát látómező; 99,9%os védelem az ibolyántúli sugárzással
szemben
Védőszemüveg
Kényelmes és könnyű termék.
Ütésálló
látómező:
a
repülő
részecskék, cseppecskék, ködpermetekkel szemben igen jó védelem.
Csökkentett
súly
és
optimális
kényelem a viselő részére. Rugalmas
keret és szabályozható rugalmas
pánt,
minden
fejhez
állítható
kivitelben.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

,

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

,
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Egyéb

Pl.
Szellőzés
nélküli
(átlátszó keret).
Minden arcra illeszkedő
orr-rész.
Páramentes, karcmentes
polikarbonát látómező.
Széles, antiallergén pánt.
Hagyományos korrekciós
szemüveg
felett
is
viselhető

Pl. LG 10
Indirekt szellőzés.
Maximális kényelem.
Páramentes, karcmentes
polikarbonát látómező.
Hagyományos korrekciós
szemüveg
felett
is
viselhető.
Orvosi laboratóriumokba.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése
,

Szemvédelem

Védőszemüveg
Víztiszta polikarbonát lencse, gumi
fejpánt, indirekt ventiláció.

2

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

Légzésvédelem

Szelepes részecskeszűrő félálarc
A szűrőfélálarcok egy komfortosabb
változatát kínálja a porálarc. A kiváló
minőségű szűrőanyag megbízható
védelmet nyújt a por ellen csekély
belégzési ellenállás mellett.
Az egyszerűbb alkalmazást a rögzített
gumiszalagok biztosítják. Paneles
formája javítja a kényelemérzetet és a
kommunikációt. A szelep csökkenti az
arcrészen belüli felmelegedést főleg
meleg és párás körülmények között.
Névleges védelmi tényező: 50xMK

3

MSZ EN
149:2002

EVE

FFP3 D
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Egyéb
Pl. LG 20
Kényelmes
kosaras
szemüveg
közvetett
szellőzéssel.
Magas védelmi besorolásának
köszönhetően
laboratóriumi munkához
is használható.
Pl. Wilson 4311
Szelepes, összehajtható.
3 paneles felépítése
növeli a kényelmet, az
illeszkedést
és
nem
akadályozza a kommunikációt.
A
bőrrel
érintkező részei puha
anyagból
készültek.
Állítható
orr-rész.
Szelepe csökkenti az
arcrészen belüli felmelegedést.
Védelmet
biztosít különösen meleg
és
párás
viszonyok
között
is.
Puha,
izzadságszívó anyag az
orr-rész körül. A gumipánt állandó feszességet
biztosít.
Könnyű
a
beszéd
a
maszk
viselésekor.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Légzésvédelem

Szelepes szűrőfélálarc.
Szűrős félálarca. A kiváló minőségű
szűrőanyag megbízható védelmet
nyújt a por ellen csekély belégzési
ellenállás mellett. Az egyszerűbb
alkalmazást a rögzített gumiszalagok
biztosítják. A szelep csökkenti az
arcrészen belüli felmelegedést főleg
meleg és párás körülmények között.
Névleges védelmi tényező: 12xMK

Légzésvédelem

EVE

Részecskeszűrő félálarc.
Szűrős félálarc. Az elektrosztatikus
szűrőanyag megbízható védelmet
nyújt a por ellen csekély belégzési
ellenállás mellett. Az egyszerűbb
alkalmazást a rögzített gumiszalagok
biztosítják. Névleges védelmi tényező:
12xMK.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN
149:2002

3

FFP2

MSZ EN
149:2002

3

FFP2

89

Egyéb

Pl. Willson Super One
3206 szelepes
szűrőfélálarc.
Gyógyszergyártás,
egészségügy, betegellátás, vegyipar.

Pl. Willson Super One
3205 szűrőfélálarc.
Eldobható, FFP2, kagyló
alakú maszkkal. A maszk
az influenza, az A/H1N1
influenza, valamint a
folyékony
és
szilárd
halmazállapotú aeroszolokkal
szemben
is
védelmet nyújt.
Jellemzők:
- Nem szőtt, hipoallergén
szintetikus rostból készült
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt
szivacsos megerősítés a
minél
kényelmesebb
viselet érdekében.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya

Légzésvédelem

EVE

Védőeszköz megnevezése

Összehajtható porálarc
Kis zacskó alakura hajtogatható
porálarc. Minimális helyet foglal,
laposra összehajtogatható és a
zsebben is könnyedén elfér. Könnyen
kinyitható és feltehető porálarc. A
használati utasítások rá vannak
nyomtatva minden egyes külön
csomagolt zacskóra. Különlegesen
puha hármas szigetelés, környezetbarát, PVC-mentes, szilikonmentes,
minden területen használható, a
porálarcok viselésével csökken az
egyébként gyakori fáradtságérzés
(dolomitporral tesztelve.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN
149:2002

3

FFP2
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Egyéb
Pl. 4210 WILLSON M/L
FFP2D összehajtható
porálarc.
Eldobható, FFP2, kagyló
alakú maszkkal. A maszk
az influenza, az A/H1N1
influenza, valamint a
folyékony
és
szilárd
halmazállapotú aeroszolokkal
szemben
is
védelmet nyújt.
Jellemzők:
- Nem szőtt, hipoallergén
szintetikus rostból készült
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt
szivacsos megerősítés a
minél
kényelmesebb
viselet érdekében.
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Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya

Légzésvédelem

EVE

Védőeszköz megnevezése

Összehajtható szelepes porálarc
Kis zacskó alakura hajtogatható
porálarc. Minimális helyet foglal,
laposra összehajtogatható és a
zsebben is könnyedén elfér. Könnyen
kinyitható és feltehető porálarc.
A használati utasítások rá vannak
nyomtatva minden egyes külön
csomagolt zacskóra. Különlegesen
puha
hármas
szigetelés,
környezetbarát, PVC-mentes, szilikonmentes, minden területen használható.
A porálarcok viselésével
csökken az egyébként gyakori
fáradtságérzés
(dolomitporral
tesztelve).

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN
149:2002

3

FFP2
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Egyéb
Pl. 4211 WILLSON M/L
FFP2D összehajtható
szelepes porálarc.
Eldobható, FFP2, kagyló
alakú maszkkal. A maszk
az influenza, az A/H1N1
influenza, valamint a
folyékony
és
szilárd
halmazállapotú aeroszolokkal
szemben
is
védelmet nyújt.
Jellemzők:
- Nem szőtt, hipoallergén
szintetikus rostból készült
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt
szivacsos megerősítés a
minél
kényelmesebb
viselet érdekében.

Debreceni Egyetem
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Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védőruha
(testvédelem)

Védőruha
Mechanikai
ellenálló-képességek:
dörzsölés- / kopásálló, hasadásálló,
hajlításálló. Lyukasztásálló, varrásálló,
égésálló, kemény részecskék a
behatolása
ellen,
a
radioaktív
részecskék behatolásának ellenáll.
Spray teszt. Védelem a fertőző
anyagok ellen.
Ellenáll az alábbi anyagoknak:
- a vér és testnedvek behatolásának
(synthetic blood),
- a vér által közvetített kóros,
behatolásoknak (bacteriophage PHIX174, ATCC 13706B1),
- a fertőzött folyadékok általi
mechanikus, kapcsolatba lépő fertőző
anyagok
behatolásának
(Staphylococcus
Aureus,
ATCC
29213),
- a fertőzött folyékony aeroszolok,
behatolásának
(Staphylococcus
Aureus, ATCC 6538),
- a fertőző szilárd részecskék,
behatolásának
(Bacillus
subtilis,
ATCC 9372).

Kézvédő eszköz

EVE

Egyszerhasználatos kesztyű
Púderezett latex kesztyű.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Pl. MUTEX2
Tevékenységi, felhasználási körök:
Vegyipar, Energia és
Elektromos ipar, Zöld
övezet, Ipari tisztítás,
Karbantartás,
Egészségügy,
Petrolkémia,
Szolgáltatás, Közművek,
Víztisztítás, Laboratórium.

EN
13034:2005
EN 139821:2004
EN
14126:2003
EN 10732:2002

3

,

1

MSZ EN 374
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Egyéb

,

,

Pl.
Egészségügyi, egyszerhasználatos latex púderozott belsővel, vagy
púder nélkül, vegyszerálló,

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése
Egyszerhasználatos védőkesztyű
Nitril: sima belső, sima külső,
gránitszerű
ujjhegyek,
klórozott
kiképzés.

Kézvédő eszköz

Lábvédő eszköz

EVE

Egyszerhasználatos védőkesztyű
Nitril: sima belső, sima külső,
gránitszerű
ujjhegyek,
klórozott
kiképzés.

Védelmi
kategória

1

1

Egyszerhasználatos védőkesztyű
Nitril, klórozott belső, sima külső,
gránitszerű ujjvégekkel.

1

PE cipővédő
70 mikron vastag csúszásgátló
talppal.

1

Vizsgálati
szabvány
száma

Egyéb

MSZ EN 374

Pl. Solo Ultra 997
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.

MSZ EN 374

Pl. Solo Ultra Blue 997
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.

MSZ EN 374

93

Védelmi képesség
jelzése

Pl. Solo Ultra 999
Ideális laboratóriumokba,
gyógyszergyártáshoz,
kórházi rutinmunkához.
Pl.
Gumis polipropilén
cipővédő, csúszásgátló
polietilén talprész.

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás: Takarítás

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Szem- és arcvédelem

Zárt szemüveg
Nagy védelmet biztosít 30 %-os
kénsav, 53 % salétromsav, 30 %
nátrium-hidroxid,
víz
és
nem
veszélyes folyadékok fröccsenése
ellen.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése
,

2

MSZ EN420
MSZ EN 388

Pl.
Prémium minőségű latex
bevonattal készül, mely
kiváló
átszúrás
és
kopásálló tulajdonságokkal rendelkezik. Száraz
és nedves munkahelyen
is használható.
Ergonómikus kialakítású,
szellőző
kézháttal
rendelkezik, így rendkívül
komfortos.

2

MSZ EN 347
MSZ EN 374

Pl. Dunlop.
Pamut textilalapra, duplán mártott, érdes felületű
PVC védőkesztyű.

1011;

Kézvédő eszköz

Mártott kesztyű
Sárga színű természetes latex,
pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg
és más háztartási vegyszerek és
mikroorganizmusok ellen, 30 cm
hosszú, 0,45 mm vastag, csúszás
ellen érdesített tenyér.

Lábvédő eszköz

PVC védőcsizma
Zöld PVC anyag, fröccsöntött talp,
saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav,
lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °Cig minősítve, csizmabéléssel téliesíthető.

EVE

Pl. UVEX 9302
Zárt szemüveg, lassan
repülő részecskék ellen
véd.
0,56 J-ig, kisenergiájú
gyorsan repülő részecskék ellen is véd.

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

Egyéb

,
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,

;
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Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Szem- és arcvédelem

Védőruha
(testvédelem)

EVE

Vegyszeres takarítás

Védőeszköz megnevezése

Zárt védőszemüveg
Zárt szemüvegként a legnagyobb
védelmet biztosítja. Kényelmesen
viselhető látást javító szemüveggel
együtt. Speciálisan tervezett orrnyerge
jól használható légzésvédőkkel.
A panoráma látómező 180°-os látást
tesz lehetővé.

Saválló PVC kötény 110x70cm
Poliészter/pamut
alapra
kétszer
mártott PVC, 0,32 mm vastag, varrott
és hegesztett, rögzítés: szalagokkal
derék és nyakrészen, 20% sósav,
30% kénsav, 30% nátrium-hidroxid,
25% salétromsav és 30% ecetsav
ellen min. 480 percig véd (6. osztály).

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

2

Védelmi képesség
jelzése

Pl. UVEX 9302
ULTRAVISION
Véd
repülő,
pattanó
szilárd
részecskék
ártalma ellen, szobahőmérsékleten
30%
kénsav, 53 % salétromsav,
30%
nátriumhidroxid, víz, és nem
veszélyes folyadék fröcscsenése ellen, továbbá
5mm-nél nagyobb méretű
porszemcsék
hatása
ellen.

,

Pl.
Saválló PVC kötény zöld
vagy fehér.
Méret: 110 x 75 cm.

MSZ EN 340
MSZ EN 375

1

,
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Egyéb

;

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Vegyszeres takarítás
Védelmi
kategória

Védőeszköz megnevezése

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

2

Védőruha
(testvédelem)

Savvédő derekas öltöny (300g/m )
Antisztatikus védőöltözék, anyaga
2
240-300 gr/m , 100% poliészter
szövet, savak és lúgok ellen biztosít
védelmet 1 perc időtartamig.

2

EN340
EN368

Kézvédő eszköz

Mártott kesztyű
Sárga színű természetes latex,
pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg
és más háztartási vegyszerek és
mikroorganizmusok ellen, 30 cm
hosszú, 0,45 mm vastag, csúszás
ellen érdesített tenyér.

2

MSZ EN420
MSZ EN 388

EVE

1011;

96

;

;

Egyéb
Pl.
Savvédő ruha, derekas.
Kék vagy más színű
védőöltözék. Anyaga 240
gr/m2, 100% poliészter
szövet.
Dere-kas
és
kertésznadrágos kivitel,
egyenes fazonú, gombos
kabáttal.
Pl.
Prémium minőségű latex
bevonattal készül, mely
kiváló
átszúrás
és
kopásálló tulajdonságokkal rendelkezik. Száraz
és nedves munkahelyen
is használható. Ergonómikus kialakítású, szellőző kézháttal rendelkezik,
így rendkívül komfortos.

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Kézvédő eszköz

EVE

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Vegyszeres takarítás

Védőeszköz megnevezése

Védelmi
kategória

Vegyszerálló Latex, Saválló 1,2 mm
Pamutdzsörzé anyagra mártott kék
Latex, saválló, lúgálló, 30-32 cm
hosszú, 1,2-1,8 mm vastag.

Vizsgálati
szabvány
száma

MSZ EN 420
MSZ EN 388
MSZ EN
374-1-2-3

97

Védelmi képesség
jelzése

3131;

;

;

Egyéb

Pl.
Termékleírás:
pamutra
mártott, saválló, krepp
latex, csuklóban szűkített, megerősített csúszás
elleni érdesítés, mikroorganizmusok elleni védelem.

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Védelem iránya

Lábvédő eszköz

EVE

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Vegyszeres takarítás

Védőeszköz megnevezése

Biztonsági cipő
Bőr
vagy
nubukbőr
felsőrész,
antisztatikus, csúszásgátló, kétrétegű,
olaj- és vegyszerálló, átszúrásbiztos
poliuretán talp.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 345
,
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,

,

,

Egyéb
Pl. Trucker 86040 S2
Elszakadásbiztos cipőfűző. Korrózióálló cipőfűző lyukak és hurkok.
Minőségi bőr felsőrészek,
kiváló páraáteresztési tulajdonságokkal. A felszínen láthatatlanul beillesztett
orrvédővel. Optimálisan
formált, széles kiképzésű
fém orrvédő, mely 200J
energiáig
ütésálló.
Könnyed illeszkedés a
lábujjaknak. Fém, átszúrásvédett talpba illesztett
betét, mely 1100N erejű
átszúrásnak áll ellent.
PU/PU talp. Véd az
elcsúszásoktól, olaj- és
benzinálló
tulajdonsággal.
Belső
talpbélés kiváló nedvszívó
képességgel.
Kivehető, anatómiai kialakítású betét, kiváló
nedvszívó képességgel.
Az Achilles ínt védő hátsó kialakítás. Bokacsontvédő. A bélés természetes marhabőr vagy nagy
nedvszívású bélésanyag,

Debreceni Egyetem

Munkakör/foglalkozás:

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Vegyszeres takarítás

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Lábvédő eszköz

Női munkacsizma
PVC/nitril felsőrész és talp. Ellenáll
savaknak,
lúgoknak,
fertőtlenítőszereknek és a vérnek. Fehér
felsőrész, zöld talp.

Lábvédő eszköz

EVE

PVC védőcsizma
Zöld PVC anyag, fröccsöntött talp,
saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav,
lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °Cig minősítve, csizmabéléssel téliesíthető.

Védelmi
kategória

2

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

MSZ EN 345
,

MSZ EN 347
MSZ EN 374
EN 20345
EN 20347

2
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,

,

Egyéb
Pl. Dunlop SB E
PVC/nitril felsőrész és
talp. Ellenáll savaknak,
lúgoknak, fertőtlenítőszereknek és a vérnek.
Fehér felső-rész, zöld
talp.
Pl. Dunlop,
Kényelmes, kiváló hőszigetelő, energiaelnyelő és
csúszásbiztos.
A
PU
védőcsizma
antisztatikus,
guminál,
PVC-nél
1/3-dal
könnyebb és 2/3-dal
hosszabb élettartamú.
Energiaelnyelő talprészbe épített, torziós erőt
csillapító speciális betét
injektált TPU anyag a
boka
stabilitásának
növelésére.
Kiváló csúszás-, kopásés
vegyszerállóság
a talpmintázatra nem
tapad a szennyeződés
Nedvszívó
talpbetét
kiemelkedő hőszigetelő
képesség.
Szélesebb rüszt és orr.

