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VÉDᔀRUHÁZAT ÉS EGYÉNI VÉDᔀESZKÖZ JUTTATÁS RENDJE

1.
Általános irányelvek

1.1. Ha megelᔐzᔐ szervezési, mᜐszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztetᔐ és 
biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, akkor a munkavállalókat az egyes 
kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védᔐruházattal és egyéni védᔐeszközzel (együtt 
védᔐfelszerelés) kell ellátni az alábbiakban elᔐírtak szerint

1.2. A védᔐfelszerelések, különösen a védᔐruházat személyes használatra szolgál, azoknak 
kihordási idejük nincs, pénzbeli megváltásuk nem lehetséges, és a védelmi képességük 
(a használati tájékoztató szerint) meghatározott  szintᜐ csökkenése esetén azokat ki kell 
cserélni.

1.3. A szervezeti (gazdálkodó) egység saját pénzügyi keretének terhére köteles éves tervet 
készíteni a védᔐfelszerelés szükségletérᔐl, és azt a tárgyévet megelᔐzᔐ év november 30-
ig a beszerzésért felelᔐs személy, vagy szervezeti egység részére megküldeni.

1.4. A beszerzésért felelᔐs a megrendelés feladásánál ellenᔐrizni tartozik, hogy az 
ajánlatokban szereplᔐ védᔐfelszerelések rendelkeznek-e munkavédelmi minᔐsítᔐ 
bizonyítvánnyal. Amennyiben nem rendelkezik, megvásárlása és védᔐfelszerelésként 
történᔐ kiadása tilos!.

1.5. A minᔐsítéssel kapcsolatos ellenᔐrzés a szervezeti egységek gazdasági vezetᔐinek is 
kötelessége.

1.6. Az egyéni védᔐfelszereléseknek a szervezeti egységeknél történᔐ szakszerᜐ tárolási 
lehetᔐségérᔐl a szervezeti egység vezetᔐje, a szükség szerinti csere kezdeményezésérᔐl, 
a védᔐruházat tisztíttatásáról, javíttatásáról az egység gazdasági vezetᔐje (gondnoka) 
köteles gondoskodni. 

1.7. A védᔐfelszerelést munkába álláskor a dolgozó a szervezeti egységénél veszi át.

1.8. A szakiskolák, és szakközépiskolák tanulóinak védᔐfelszerelésérᔐl az egyetemen töltött 
gyakorlat idejére a foglalkoztató szervezeti egység gondoskodik.

1.9. A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevᔐ 
személyeket a kockázat mértékének megfelelᔐen kell az ott dolgozókkal azonos módon 
védᔐfelszereléssel ellátni.

1.10. Ha a dolgozó a munkahelyen többféle kockázatnak van kitéve, akkor a munkavállalót 
minden egyes kockázatnak megfelelᔐ, illetve azoktól együttesen védᔐ kombinált 
védᔐfelszereléssel kell ellátni.

1.11. Új munkakörök létesítésénél a védᔐfelszerelést a MBO vezetᔐje, szükség esetén a 
Kórházhigiénés és Infekciókontrol Tanszék, illetve a Foglalkozás-egészségügyi 
Szolgálat bevonásával állapítja meg. Ennek kezdeményezése a közvetlen munkahelyi 
vezetᔐ feladata.
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1.12. A saját dolgozókkal azonos módon kell védᔐfelszerelést biztosítani:
- az ott munkát végzᔐ más munkáltató alkalmazásában álló dolgozóknak, ha a 

munkáltatók közötti szerzᔐdés így rendelkezik,
- a szerzᔐdés szerinti alkalmi és társadalmi munkát végzᔐknek,
- a DEOEC területén szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat 

töltᔐknek,
- az egyetemi hallgatóknak, a szakmunkástanulóknak,
- a nyári szünidᔐben alkalmazott iskolai tanulóknak, hallgatóknak.

1.13. A védᔐfelszerelésre vonatkozó elᔐírásokat minden munkahelyi vezetᔐnek ismernie kell, 
az elᔐírásokat a beosztott munkatársai felé érvényesítenie kell.

1.14. A védᔐfelszerelést átalakítani (a védelmi képességét befolyásolni) tilos!

1.15. Az elᔐírt védᔐfelszerelés használata nélkül, illetve azok szakszerᜐtlen használatával, 
valamint a nem megfelelᔐ védelmi képességᜐ védᔐfelszereléssel munkát végezni tilos!

1.16. A DEOEC területén a munkavállalónak saját tulajdonú védᔐfelszerelése nem 
használható. A kiadott védᔐfelszerelést az egyetem területérᔐl a hivatalos munkavégzés 
kivételével elvinni nem szabad.

1.17. Az a dolgozó, hallgató, aki az elᔐírt és részére biztosított védᔐfelszerelést nem 
használja, fegyelmi vétséget követ el és a további munkavégzéstᔐl el kell tiltani.

1.18. Azt a munkavégzést, amelynél a védᔐfelszerelés hiánya a dolgozó egészségét vagy testi 
épségét közvetlenül veszélyezteti és a védᔐfelszerelés nincs biztosítva, a 
munkavállalónak meg kell tagadnia.

1.19. A védᔐfelszerelések használata a munkavégzés idᔐtartamától független, azokat 
bármilyen rövid idᔐ esetén is használni kell.

1.20. Különleges (veszélyes) anyagokkal szennyezett (pl. citosztatikum) védᔐruházat 
tisztítását a szennyezettség tulajdonságainak megfelelᔐen kell elvégezni, ennek 
érdekében a szervezeti egység gazdasági vezetᔐje (gondnoka) a szennyezettség 
mértékérᔐl, fajtájáról és veszélyességérᔐl (szükség esetén a veszélyes anyag 
tulajdonságairól) a tisztítást végzᔐt vagy a tisztítást végzᔐ céget köteles megfelelᔐen 
tájékoztatni!
Ha a tisztítás szakszerᜐen nem végezhetᔐ el, vagy a tisztítást végzᔐkre egészségügyi 
kockázatot jelent, akkor a védᔐruházatot veszélyes hulladékként kezelve le kell 
selejtezni.

1.21. A dolgozó és a hallgató köteles:
- a gondjaira bízott védᔐfelszerelést az arra kijelölt helyen tartani, és azt az 

elᔐírásoknak megfelelᔐen használni,
- a védᔐfelszerelést a tᔐle elvárható módon gondozni, karbantartani és tisztítani, 

elhasználódást, sérülést, a védᔐképesség csökkenését észlelve annak cseréjét 
haladéktalanul kezdeményezni.
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1.21. A védᔐruhát cserélni csak természetes elhasználódás vagy a munkáltatónak felróható 
okból bekövetkezett olyan mérvᜐ változás után szabad, amely a védᔐruha 
rendeltetésszerᜐ használatát nem teszi lehetᔐvé. Minᔐségi csere indokolt esetben (pl. 
terhesség) elfogadható.
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2.
Védᔐruházatok

2.1. Védᔐruházatok munkakörönkénti meghatározása

M u n k a k ö r ö k
Fe

hé
r 

kö
pe

ny

Fe
hé

r 
na

dr
ág

Fe
hé

r 
in

g,
 p

ól
ó

Fe
hé

r 
sa

pk
a

Fe
hé

r 
kö

té
ny

T
un

ik
a

T
ak

ar
ító

nᔐ
i r

uh
a

K
ék

 k
öp

en
y

K
ék

 n
ad

rá
g

K
ét

ré
sz

es
 r

uh
a

V
at

ta
ka

bá
t

B
él

el
t k

es
zt

yᜐ

E
sᔐ

ka
bá

t

Pe
le

ri
n

V
éd

ᔐc
ip

ᔐ 
M

SZ
 E

N
 3

45
7

Sá
rc

ip
ᔐ 

M
SZ

 E
N

 3
45

7

G
um

ic
si

zm
a 

M
SZ

 E
N

 3
47

Adminisztratív dolgozók 5
Állatgondozók 2 2 2 2 X X X
Aneszteziológusok   3 3 3
Ápolónᔐk, 
ápolók

1. csoport 3 3 1 X
2. csoport 3 2 X

Autoklávkezelᔐk 2 2 2 5 X
Betegfelvevᔐk (klinikai) 3 3 3
Beteghordók 3 3 3 3 X X X X X
Biológusok 3 3 3
Boncolást végzᔐk 
(anatómiai, phatológiai, 
állat)

1 1 1 1 1 1 X X

Bonctermi adminisztrátorok 3 3 3 X
Bölcsᔐdei gondozónᔐk 3 3 3 1 X
Fertᔐtlenítᔐk 1 1 2 X X X
Filmlaboránsok, fotósok 5 5
Fizikusok 3 3 3

Foglalkozás egészségügyi 
szolgálatok 3 3 3 X X

Fogtechnikusok 3 3 5
Gazdasági vezetᔐk (klinikai) 3 X
Gondnokok (klinikai) 3 3 3 X

Gyógyszerészek
1. csoport 1 1 1 X
2. csoport 2 2 2
3. csoport 3 3 3

Gyógyszertári asszisztensek 3 3 3
Higiénikusok 2 2 2 3 X X X X
Informatikusok 5
Izotóppal 
dolgozók

B típusú 1 1 1 1 X
C típusú 3 3 3

Klinikai intézetvezetᔐ 
fᔐnᔐvérek, 3 3 3 X

Konyhai 
dolgozók

1. csoport 2 2 2 1 X
2. csoport 2 2 2 1 2 2 2 X X

raktárosok 2 3 5 1 3 3 X
Könyvtárosok 5 5
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Kutatók 5
Laboratóriumi asszisztensek 3 3 3
Leltárellenᔐrök 5 5 5 X X
Mérnökök 5
Munkavédelmi, tᜐzvédelmi 
dolgozók (osztályvezetᔐk, 
elᔐadók, fᔐelᔐadók)

3 3 3 3 3 X X X

Mᜐszaki intézeti 
alkalmazottak (nem 
klinikai)

5 5 X

Mᜐszaki klinikai 
alkalmazottak 2 2 2 5

Mᜐszaki tanszéki 
alkalmazottak (nem 
klinikai)

5 5 X

Mᜐszaki ellenᔐrök 5 5 X X X
Mᜐszaki vezetᔐk 5 5 X X
Mᜐtᔐsök, mᜐtᔐssegédek   3 3 3 X
Oktatók 5

Orvosok 
(klinikai) 

1. csoport 1 1 1 X
2. csoport 2 2 2
3. csoport 3 3 3

Orvos asszisztensek 3 3 3
Óvodapedagógusok, dajkák 5 5 5 3 X
Portások (klinikai) 3 3 3
Revizorok 5 5 5
RTG asszisztens 3 3 3
Sterilizálók 2 2 2 5 X
Szülésznᔐk, 
szülészek

1. csoport 3 3 1 X
2. csoport 3 2 X

Takarítók 
(klinikai)

1. csoport 3 1 1 X
2. csoport 2 2 2 X

Technikusok 5
Telefonközpont-kezelᔐk 5
Vegyészek 3 3 3

2.1.2. Megjegyzés a táblázathoz

A megadott számoknak megfelelᔐ N A P O N K É N T kell tiszta védᔐruházatot 
biztosítani.
A védᔐcipᔐt az adott munkakörnek megfelelᔐen (pl. mᜐtᔐs, mᜐszaki ellenᔐr stb.) 
egyedileg kell meghatározni.
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2.1.3. Orvosok

1. csoport: - Minden intenzív osztály,
- Bᔐrklinika égési osztálya,
- Gyermekklinika koraszülött és csecsemᔐ osztálya,
- Onkológiai tanszék, osztály, kezelᔐ
- Sebészeti Intézet vese transzplantáció
- Szülészeti és Nᔐgyógyászati 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,
- Megelᔐzᔐ Orvostani Intézet,
- Mikrobiológiai Intézet,
- Pathológiai Intézet,
- Radiológiai Klinika
- Sebészeti Mᜐtéttani Intézet,

3. csoport: - Az elᔐzᔐ két csoportban nem említett munkahelyek.

2.1.4. Ápoló(nᔐ)k, szülésznᔐk, klinikai takarító(nᔐ)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: - Kisegítᔐ, konyhalány, segédmunkás.

2.1.6. A táblázat szerinti fehér felsᔐruházat színe nem kötelezᔐ elᔐírás.
A szervezeti egység vezetᔐjének kezdeményezésére megfelelᔐ minᔐsítéssel 
rendelkezᔐ más színᜐ védᔐruházat is használható, különösen a 
gyermekintézményeknél.
Eltérés esetén a betegellátás területén kérni kell a kórházhigiénés fᔐorvos 
hozzájárulását is. 

2.1.7. Amennyiben a minᔐsített színes védᔐruházat tisztítási, mosási elᔐírása a szokásostól 
eltér, ki kell kérni a mosást végzᔐ szakemberek véleményét is.

2.1.8. A munkaruha (kihordásos) juttatását a Kollektív Szerzᔐdés tartalmazza.
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2.2. Védᔐruházatok meghatározása

2.2.1. Fehér köpeny
Védᔐeszköz 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
Védᔐeszköz 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, nᔐi blúz)
Védᔐeszköz megnevezése: Fehér
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése:

2.2.4. Fehér sapka (Egészségügyi vagy élelmiszeripari fehér sapka)
Védᔐeszköz megnevezése: Hálós tetejᜐ, szellᔐzᔐ
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése: 

2.2.5. Fehér kötény
Védᔐeszköz 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
Védᔐeszköz megnevezése: Egyenes fazonú, fehér tunika
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése:

2.2.7. Takarító/Takarítónᔐi ruha
Fehér nadrág
Védᔐeszköz 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, nᔐi blúz)
Védᔐeszköz megnevezése: Fehér
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése:
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Fehér sapka (Élelmiszeripari vagy egészségügyi fehér sapka)
Védᔐeszköz megnevezése: Hálós tetejᜐ, szellᔐzᔐ
Védelmi kategória: 1
Védelmi képesség jelzése: 

2.2.8. Kék köpeny
Védᔐeszköz 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
Védᔐeszköz 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 védᔐruházat, sávoly 
szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság
vagy
Munkaruha (kertésznadrág és overall) 340 g/m2, 100 % pamut védᔐruházat, sávoly 
szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság

2.2.11. Vattakabát
Vattakabát dzseki fazonú 230-280 g/m2, 33% PA, 67% PE-tᔐl – 100 PA-ig
vagy
Vattakabát hosszított fazon 230-280 g/m2, 33% PA, 67% PE-tᔐl – 100 PA-ig

2.2.12. Bélelt kesztyᜐ
Textilkesztyᜐ 
Védelmi kategória: 2
Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 420

2.2.13. Védᔐcipᔐ
Biztonsági védᔐcipᔐ vagy bakancs (vízlepergetᔐ, fekete színbᔐr, acél- és lábujjvédᔐ 
leesᔐ tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, olajálló, antisztatikus, 
csúszásmentes, kétrétegᜐ PU talp, hᔐálló 180 °C –ig, lélegzᔐ Tybrele bélés, szivacsos 
bokarész és szivacsos bᔐr békanyelv)
Védelmi kategória: 2
Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 344, MSZ EN 345

2.2.14. Sárcipᔐ
Cipᔐvédᔐ

2.2.15. Gumicsizma
Védᔐeszköz megnevezése: PVC védᔐcsizma (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 védᔐeszköz juttatásának rendje

3.1. Általános irányelvek

3.1.1. Egyéni védᔐeszköz (a továbbiakban: védᔐeszköz) minden olyan készülék, felszerelés, 
berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy 
használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegetᔐ egy vagy több kockázat 
elleni védekezés céljából.

3.1.2. A munkavédelmi törvény munkáltatói feladatként határozza meg, hogy a 
veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védᔐeszközöket meg kell határozni, 
azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.

3.1.3. Az egyéni védᔐeszközt valamennyi munkavállaló illetva munkafolyamatban résztvevᔐ 
részére biztosítani kell.

3.1.4. A saját dolgozókkal azonos módon kell védᔐfelszerelést biztosítani:
- az ott munkát végzᔐ más munkáltató alkalmazásában álló dolgozóknak, ha a 

munkáltatók közötti szerzᔐdés így rendelkezik,
- a szerzᔐdés szerinti alkalmi és társadalmi munkát végzᔐknek,
- a DEOEC területén szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat 

töltᔐknek,
- az egyetemi hallgatóknak, a szakmunkástanulóknak,
- a nyári szünidᔐben alkalmazott iskolai tanulóknak, hallgatóknak.

3.1.5. A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevᔐ 
személyeket a kockázat mértékének megfelelᔐen kell az ott dolgozókkal azonos 
módon védᔐfelszereléssel ellátni.

3.1.6. A munkáltatónak kell biztosítani a védᔐeszközök rendeltetésszerᜐ használhatóságát,
védᔐképességét, a kielégítᔐ 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 védᔐfelszereléssel kell a munkavállalót ellátni. Ha valamely munkafolyamatnál 
a dolgozót többféle ártalom éri vagy érheti, az ártalmaktól együttesen védᔐ kombinált 
védᔐfelszerelést kell biztosítani.

3.1.8. Az érintett munkavállalót a védᔐeszköz megfelelᔐ 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 védᔐfelszereléseknek a munkavállaló részére történᔐ kiadása, használatuk 
ellenᔐrzése a munkát közvetlenül irányító vezetᔐ kötelessége.
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3.1.10. A dolgozó köteles az egyéni védᔐfelszerelést az elᔐírásnak megfelelᔐen, 
rendeltetésszerᜐen használni, és annak megfelelᔐ állapotát megᔐrizni, azt 
karbantartani, mivel a szakszerᜐtlenség a védᔐképesség elvesztését eredményezheti. 
Az egyéni védᔐfelszerelést pénzben megváltani nem szabad.

3.1.11. Egyéni védᔐeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek 
az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az egészségét, valamint a 
biztonságát fenyegetᔐ egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából (kockázatok 
megszüntethetᔐek, vagy a még elfogadható szintre korlátozhatóak). Ehhez azonban az 
szükséges, hogy kockázatnak kitett dolgozó rendelkezésére bocsátott egyéni 
védᔐeszköz legyen képes az egészséget kárósító hatások kivédésére, vagyis 
rendelkezzen az adott kockázat típusának, és mértékének megfelelᔐ védelmi szinttel.

3.1.12. Mindig a használó testi adottságainak megfelelᔐ méretᜐ védᔐeszközt kell viselni, és 
rendeltetésüknek megfelelᔐen kell használni.

3.1.13. Azonnal ki kell cserélni minden olyan védᔐeszközt, amelyen sérülések, szakadások, 
repedések vagy bármilyen más elváltozások láthatóak. Csak az ép védᔐeszköz 
rendelkezik megfelelᔐ védᔐképességgel.

3.1.14. Az egyéni védᔐeszköz (magyar nyelvᜐ) Tájékoztató nélkül nem hozható forgalomba. 
Az egyéni védᔐeszköz egyértelmᜐ azonosítására szolgálnak: a minᔐsítᔐ bizonyítvány 
száma, és érvényességi ideje; a védelmi képesség; a típusszám; a cikkszám(ok); a 
formai kialakítás(ok) leírása. Vásárlásnál össze kell hasonlítani az egyéni 
védᔐeszközön feltüntetett adatokat és a Tájékoztatóban leírtakat.
A Tájékoztató rögzíti a védᔐeszköz idᔐszakos felülvizsgálatának gyakoriságát is annak 
érdekében, hogy hosszabb távon is biztosan használható legyen. Ebbe a körbe 
tartoznak a leesés elleni védᔐeszközök, a teljes testfelületet védᔐ eszközök, az 
elektrotechnikai és a rezgés elleni védᔐkesztyᜐk.

3.2. Az egyéni védᔐeszköz és a munkaruha munkavédelmi szempontú 
összehasonlítása

Egyéni védᔐeszköz Munkaruha
Juttatását a munkáltató írásban köteles meghatározni, 
mely munkabiztonsági és munka-egészségügyi 
tevékenységnek minᔐsül (a ruházati szolgálat a 
tervezés idᔐszakában be kell, hogy vonja a 
munkavédelmi tisztet és a foglalkozás-egészségügyi 
orvost)

Juttatása a munkáltató intézkedése alapján, melyet a 
Kollektív Szerzᔐdésben kell rögzíteni 
(véleményeztetni kell a képviselettel rendelkezᔐ 
szakszervezettel).

A juttatás alapja a kockázatértékelés, melyet a 
munkáltató köteles elvégeztetni, és évente 
felülvizsgáltatni. Ennek elvégzése munkabiztonsági 
és munka-egészségügyi tevékenységnek minᔐsül. 
Célszerᜐ kikérni a dolgozó véleményét. Próbahordás 
gyakorlatát célszerᜐ alkalmazni.

A juttatás alapja a Munka Törvénykönyve szerint: 
„Ha a munka a ruházat nagymértékᜐ 
szennyezᔐdésével vagy elhasználódásával jár, a 
munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles 
biztosítani.” A kockázatértékelés itt is alapvetᔐ 
követelmény.

Kell munkavédelmi minᔐsítés. Típusbizonyítvány 
szükséges. Munkavédelmi minᔐsítése nincs

Használata a munkavállaló részére kötelezᔐ, ezt a 
munkaadó (közvetlen szolgálati elöljáró is) köteles 
ellenᔐrizni. A mulasztás szankcionálható.

Használata nem kötelezᔐ, de a tevékenység és a 
munkaterület sajátosságaiból adódóan kötelezᔐvé 
lehet tenni. (Például portaszolgálat).

Használata oktatást, gyakorlást igényel.
A munkavállaló adottságait (méreteit) a Használata nem igényel oktatást.
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kiválasztásnál figyelembe kell venni.

Kihordási ideje nincs. A védelmi képességének 
elvesztése után cserélni kell. Kihordási ideje van.

Mosása, tisztítása, karbantartása a munkáltató 
kötelezettsége, szakszerᜐ végrehajtást igényel. A munkavállaló moshatja, tisztíthatja.

A munkahelyrᔐl – külön engedély hiányában – tilos 
hazavinni. Hazavihetᔐ (például kimosni).

Idᔐszakos felülvizsgálata kötelezᔐ lehet, a védelmi 
képesség függvényében. Nem igényel külön vizsgálatot.

A tárolási feltételek meghatározottak. Nem igényel külön elᔐírást.
A munkavégzés megtiltható vagy megtagadható a 
védᔐeszköz hiányában. Belsᔐ szabályozás szerint.

A védᔐképesség elvesztése után selejtezés. 
Veszélyes hulladéknak minᔐsül a szennyezés 
mértékétᔐl függᔐen.

Kihordási idᔐ eltelte után hulladék. A szennyezᔐdés 
mértékétᔐl függᔐen lehet veszélyes hulladék (például 
olajjal szennyezett textília).



Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

EVE 13

Védᔐruha mérettáblázat

Figyelem!

1./ Az egyéni védᔐeszközt minden esetben a várható legnagyobb terhelés (koncentráció) 
figyelembe vételével kell meghatározni és kiválasztani.

2./ A kiválasztásnál figyelembe kell venni a szabályzat „Védᔐeszköz megnevezés” és 
„Egyéb” rublikáinak a meghatározásait, javaslatait.

3./ Az egy adott munkakörhöz, tevékenységhez rendelt egyéni védᔐeszköz meghatározás 
(felsorolás) nem jelenti azt, hogy az összes felsorolt védᔐeszközt egyszerre és egyidejᜐleg 
biztosítani kell. Minden esetben a legoptimálisabb védelmet biztosító egyéni védᔐeszközt 
kell kiválasztani és biztosítani. Természetesen, ha a munkakör vagy a tevékenység 
egyidejᜐleg több egyéni védᔐeszköz használatát teszi szükségessé, akkor valamennyit 
egyszerre és egyidejᜐleg biztosítani kell.

4./ A „Védelmi képesség jelzése” rublikában feltüntetett ábra csak tájékoztató jellegᜐ.
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Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Adminisztratív munka

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szemvédelem
Külön jogszabály szerint a képernyᔐ 
elᔐtti munkavégzéshez éleslátást 
biztosító szemüveg.

50/1999. (XI. 3.) EüM 
rendelet.
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Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás biológiai kockázata

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhetᔐ, 
lángtaszító PVC keret piros jelzᔐ 
színnel, széles látómezᔐ.
Cserélhetᔐ látómezᔐk.
Speciális tulajdonságok: gáztömör.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

Pl.
Gázszivárgás esetén 
biztosítja a szemkörnyék 
teljes védelmét. Véd 
folyadékok cseppjei és 
fröccsenései, por ré-
szecskék, gázok és 
finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd 
anyagok ellen.

Légzésvédelem

Szelepes porálarc
Védelem szilárd részecskék illetve 
olaj/vízbázisú ködök ellen. A szelep 
csökkenti az arcrészen belüli felme-
legedést, fᔐleg meleg és párás 
körülmények között. Névleges 
védelmi tényezᔐ: 12xMK.
Összeroskadással szemben ellenálló 
belsᔐ héj. A puha arctömítés és az 
állítható pántok kényelmes és 
megfelelᔐ illeszkedést biztosítanak.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP2D 

Pl. 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló 
alakú maszkkal. A maszk 
az influenza, az A/H1N1 
influenza, valamint a 
folyékony és szilárd 
halmazállapotú aeroszo-
lokkal szemben is 
védelmet nyújt.
Jellemzᔐk:
- Nem szᔐtt, hipoallergén 
szintetikus rostból készült 
maszk
- Az orrkidolgozás alatt 
szivacsos megerᔐsítés a 
minél kényelmesebb 
viselet érdekében.
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Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás biológiai kockázata

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk kilégzᔐ-
szeleppel

A munkavédelmi maszk megfelelᔐ 
szintᜐ védelmet nyújtanak alacsony 
költség mellett. Megnövelt védᔐképes-
ségük magasabb biztonságot és 
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos 
formája megkönnyíti a tárolást két 
használat között. Gyémánt formájú 
mellsᔐ része megᔐrzi a formáját 
párás-meleg környezetben is. 
Végtelenített fejpántja széles 
mérettartományban használható. 
Kilégzᔐszelepek növelik a viselᔐ 
kényelmét párás környezetben és 
ahol a munka fokozottan intenzív.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP3 

Pl.
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmasak szilárd porok 
és nem illékony folyadé-
kok köde (aeroszol) elleni 
védelemre.
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok vé-
delmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.

Kézvédᔐ eszköz

Védᔐkesztyᜐ
Védᔐkesztyᜐ vegyi veszélyek ellen.
Nitril, pamuttal bolyhozott belsᔐ, 
recézett külsᔐ.

3
MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

4102

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános intézmé-
nyi és laboratóriumi 
takarítás és karban-
tartáshoz és egyéb 
felhasználáshoz, gyen-
gébb savakkal és 
lúgokkal történõ mun-
kákhoz.

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Természetes latex, klórozott belsᔐ, 
sima külsᔐ.

1 MSZ EN 374

Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba, 
gyógyszergyártáshoz, 
kórházi rutinmunkához.
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Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás biológiai kockázata

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz
Cipᔐvédᔐ

45 cm-es magas szárú cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló talprész.

1

Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.



Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

EVE 18

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás mechanikai kockázata

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhetᔐ, 
lángtaszító PVC keret piros jelzᔐ 
színnel, széles látómezᔐ. Supravision 
HC-AF bevonattal. Cserélhetᔐ 
látómezᔐk. Speciális tulajdonságok: 
gáztömör.

2
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 ré-
szecskék, gázok és finom 
porok, olvadt fémek és 
forró szilárd anyagok 
ellen.

Kézvédᔐ eszköz

Mechanikai védᔐkesztyᜐ
Anyag: kopásálló szintetikus bᔐr; 
artéria és körömvédᔐ, rugalmas, 
vékony poliészter kézhát, elasztikus 
mandzsetta, állítható tépᔐzáras
szegéllyel.

2 MSZ EN 420
MSZ EN 388

3122

Pl.
Prémium minᔐségᜐ 
marha hasítékbᔐr kesz-
tyᜐ, bᔐrrel fedett tenyér, 
ujjak, ökölcsontvédᔐ, 
csukló-érvédᔐ.
Gumírozott biztonsági 
mandzsetta

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Természetes latex, klórozott belsᔐ, 
sima külsᔐ.

1 MSZ EN 374

Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba, 
gyógyszergyártáshoz, 
kórházi rutinmunkához.
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Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Anyagmozgatás, rakodás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Fejvédelem

Védᔐsisak
Polietilén sisakhéj több színben, hat 
ponton rögzített állítható sisakkosár, 
nedvszívó izzadságszalag, sisakbé-
léssel téliesíthetᔐ, látómezᔐvel vagy 
arcvédᔐvel szerelvényezhetᔐ.

2 EN 397

Pl. JAR, GP
Védᔐsisak, könnyᜐ poly-
etilén anyagból több 
színben, hátul állítható 
pánt.  -30°C-ig biztonsá-
gosan használható.

Füles sapka
Bolyhos belsᔐ, lehajtható fülvédᔐ. 1

, 

Pl.
Gyapjú szövet baseball 
sapka kihajtható fül-
résszel, törhetetlen mᜐa-
nyag siltte.
A sapka anyaga: 80% 
gyapjú, 20% polieszter.
A sapka ajánlása: 
ᔐsz/tél-férfi.

Védᔐruha
(testvédelem)

Vállvédᔐ
Csattal állítható, szivacsbetétes, 
vastag marhahasíték.

1

Pl.
Erᔐs marhahasíték.
Többféle színben.
Rögzíthetᔐ.
Nyakszalag.

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

1

Pl.
Tetszᔐleges színben. 
Kevertszálas vagy 100% 
pamut alapanyagból.
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Munkakör/foglalkozás: Anyagmozgatás, rakodás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz
Mechanikai védᔐkesztyᜐ

Anyag: tenyéren és kézháton 
színmarhabᔐr, felsᔐ csuklógumírozás.

2 MSZ EN 420
MSZ EN 388

2121

Pl.
Marhabᔐr hasítékbᔐr 
kesztyᜐ, bᔐrrel fedett 
tenyér, ujjak, 

Lábvédᔐ eszköz

Biztonsági védᔐcipᔐ bᔐrbᔐl
Acél lábujjvédᔐ leesᔐ tárgyak ellen, 
acél talplemez talpátszúrás ellen, 
olajálló, csúszásmentes, kétrétegᜐ PU 
talp, antisztatikus, szivacsos bokarész 
és békanyelv.

2
MSZ EN 344
MSZ EN 345
MSZ EN 347

, , , , ,  

Pl.
Szellᔐzᔐ gyöngyvászon 
betét. Acélkapli+talp, 
marhahasíték vagy 
boxbᔐr felsᔐrész, ener-
giaelnyelᔐ sarok, fém 
szellᔐzᔐnyílás, szivacsos 
szártetᔐ.

Lábvédᔐ eszköz

Biztonsági védᔐbakancs
Kétrétegᜐ PU talp, puha színbᔐr 
felsᔐrész, acél orrmerevítᔐ- és acél 
lábujjvédᔐ, ütᔐdéselnyelᔐ sarok, 
antisztatikus, olajálló, csúszásmentes 
talp.

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , , , 
Pl. ELBO (S2),

PIANO (S2)
Anatómiailag kialakított 
biztonsági lábbeli, egész 
napos viseletre.
Nagy védelmi képes-
ségᜐ, könnyᜐ, kompozit 
lábujjvédᔐ.
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EVE 21

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Árukiadás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Fejvédelem

Védᔐsisak
Polietilén sisakhéj nyolcféle színben, 
hat ponton rögzített állítható 
sisakkosár, nedvszívó izzadság-
szalag, sisakbéléssel téliesíthetᔐ, 
látómezᔐvel vagy arcvédᔐvel 
szerelvényezhetᔐ.

2 EN 397

Pl. JAR
Védᔐsisak, könnyᜐ poly-
etilén anyagból több 
színben, hátul állítható 
pánt. -30°C-ig biztonsá-
gosan használható.

Baseball téli sapka lehajtható 
fülrésszel

Vászon vagy gyapjú anyag, lehajtható 
füllel, sildes, a fej és fülek védelmére.

1

,

Pl.
Gyapjú szövet baseball 
sapka kihajtható fül-
résszel, törhetetlen mᜐa-
nyag siltte.
A sapka anyaga: 80% 
gyapjú, 20% polieszter.
A sapka ajánlása: 
ᔐsz/tél-férfi.

Védᔐruha
(testvédelem)

Vállvédᔐ
Csattal állítható, szivacsbetétes, 
vastag marhahasíték:

1

Pl.
Erᔐs marhahasíték.
Többféle színben.
Rögzíthetᔐ. Nyakszalag.

Kézvédᔐ eszköz

Munkakesztyᜐ
Bᔐr, színsertés. Puha szín sertésbᔐr, 
fehér vászon kézhát és mandzsetta, 
artéria-, körömvédᔐ, felsᔐ 
csuklógumírozás.

2
MSZ EN 420
MSZ EN 388

2111 

Pl.
Marha hasítékbᔐr, bᔐrrel 
fedett tenyér, ujjak, 
ökölcsontvédᔐ, csukló-
érvédᔐ. Mandzsetta.
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EVE 22

Munkakör/foglalkozás: Árukiadás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz

Bakancs
Lélegzᔐ bélés, polimer orrmerevítᔐ, 
talplemez, anatómiai talpbetét, új 
technológiájú PU-PU antisztatikus, 
olaj- és vegyszerálló, csúszásgátló 
talp, energiaelnyelᔐ sarok.

2
MSZ EN 344
MSZ EN 345
MSZ EN 347

, , , , , , 

Pl. ELBO (S3),
PIANO (S3), Classic

Szivacsos bokarész és 
békanyelv.
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EVE 23

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Ápoló, ápolás (betegápolás)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Légzés védelem

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy- és kétrétegᜐ kivitel.
Egészségügyi papírmaszk, kötᔐkkel,
fehér, zöld és kék színben.

1

Pl.
Egy és kétrétegᜐ 
higiénikus egészségügyi 
papírmaszk, két gumi-
pánttal.

Egészségügyi papír szájmaszk
Három rétegᜐ papír, (mᜐtᔐs) 
egészségügyi papírmaszk, kötᔐkkel,
fehér, zöld és kék színben.

1

Pl.
Háromrétegᜐ higiénikus 
egészségügyi papír-
maszk, két gumipánttal.

Kézvédᔐ eszköz

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

1

Pl.
Alkalmazási területek: 
egészségügy. Megoldás 
a latexre allergiás sze-
mélyek számára.

Lábvédᔐ eszköz

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér 
bᔐr felsᔐrész, antisztatikus, párnázott 
lábfejrész, hasítékbᔐr talpbélés, 
csatos sarokpánt.

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , 
Pl. Pille 01,

Pille ESD 01,
Vili 01,

Vila S1 A
Fehér, bᔐr nᔐi/férfi
klumpa (a felsᔐrész 
fóliával védett), fa/gumi 
talppal.
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EVE 24

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Autoklávkezelés, sterilizálás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Fejvédelem Élelmiszeripari fehér sapka
Hálós tetejᜐ, szellᔐzᔐ. 1

Pl.
Fehér sildes pamutsap-
ka. Hátul gumírozott vagy 
pánttal állítható. Hálós 
tetejᜐ, szellᔐzᔐ változat.

Védᔐruha
(testvédelem)

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

1

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

Kézvédᔐ eszköz
Hᔐvédᔐ kesztyᜐ

Karbon, gyapjú, bᔐrözött kivitel, 
hosszú mandzsetta a felkaron is 
védelmet nyújt.

3 EN 388
EN 407

2441 4341xx

Pl. Karbo TECT /L/LL
Anyag: Para-Aramid, 
karbon, gyapjú, bᔐr.
Alkalmazási területek: 
száraz kontakthᔐ elleni 
védelemnél.
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EVE 25

Munkakör/foglalkozás: Autoklávkezelés, sterilizálás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Anyag: 100 % nitril, púdermentes, 
kidomborodó mintázat; finom 
mᜐveleteket tesz lehetᔐvé.

2
MSZ EN 420

MSZ EN
374-2

, , 

Pl. DexPure 801-95
Alkalmazási területek: 
zsíros, termékek feldol-
gozása (állati és növényi 
olajokkal összefüggᔐ 
tisztítás, megoldás a 
latexre allergiás szemé-
lyek számára.

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

2 MSZ EN 420
MSZ EN 388

3121

Pl.
Teljesen mártott kesztyᜐ.

Kézvédᔐ eszköz

Mechanikai védᔐkesztyᜐ
Anyag: rendkívül puha, vastag 
színmarhabᔐr a tenyéren és kézháton 
is, artériavédᔐ színbᔐrbᔐl, gumírozott, 
elasztikus pamut csuklómandzsetta.

2 MSZ EN 420
MSZ EN 388

3122

Pl.
Prémium minᔐségᜐ mar-
ha hasítékbᔐr kesztyᜐ, 
bᔐrrel fedett tenyér, ujjak, 
ökölcsontvédᔐ, csukló-
érvédᔐ. Gumírozott biz-
tonsági mandzsetta.
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EVE 26

Munkakör/foglalkozás: Autoklávkezelés, sterilizálás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz
Acélkaplis félcipᔐ

Csúszásmentes fehér Pu talp, fehér 
bᔐr felsᔐrész, antisztatikus, ütᔐdés-
elnyelᔐ sarok, kényelmes talpbélés.

2
MSZ EN 344
MSZ EN 345
MSZ EN 347

, , , , , 

Pl. S1
Védelem: S1-acélkapli 
(200 joules). Szabvá-
nyoknak megfelelᔐen
(csúszásellenállás zsíros 
és csúszós ipari padlón).
Nagy talpfelületᜐ cipᔐ. 
Különleges kényelem 
még rendkívüli körülmé-
nyek között is (hajlé-
konyság). Külsᔐ behatá-
sokkal szembeni nagy 
ellenállása a talpnak, 
amely antisztatikus, olaj-
álló dupla sᜐrᜐségᜐ PU.
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EVE 27

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Fejvédelem PP sapka
Polipropilén egészségügyi sapka. 1

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

Szem- és arcvédelem
Védᔐszemüveg

Páramentes, vegyszerálló polikarbo-
nát, B fokozatú, erᔐsített mechanikai 
védelem.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, 

Pl. Monolux, Chimilux, 
Shellux

Keret: hᔐálló mᜐanyag.
Lencse: karcmentes poli-
karbonát, 2,2 mm vastag, 
5-ös skálaszámú.
Oldalvédõ: szellᔐzᔐ, le-
hajtható 
Szár: hᔐálló mᜐanyag
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EVE 28

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk 
kilégzᔐszeleppel

A munkavédelmi maszk megfelelᔐ 
szintᜐ védelmet nyújtanak alacsony 
költség mellett. Megnövelt védᔐképes-
ségük magasabb biztonságot és 
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos 
formája megkönnyíti a tárolást két 
használat között. Gyémánt formájú 
mellsᔐ része megᔐrzi a formáját 
párás-meleg környezetben is. 
Végtelenített fejpántja széles 
mérettartományban használható. 
Kilégzᔐszelepek növelik a viselᔐ 
kényelmét párás környezetben és 
ahol a munka fokozottan intenzív.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP3 

Pl.
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmas szilárd porok és 
nem illékony folyadékok 
köde (aeroszol) elleni 
védelemre.
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok vé-
delmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.

Védᔐruha
(testvédelem)

Védᔐoverall
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.

3

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 

, , , , , 

Pl. 3M 4560
Fej feletti vegyszer-
szórás, azbeszt eltávo-
lítás, vegyi anyagok 
kezelése, fertᔐzᔐ anya-
gokkal (vér, szennyezett 
folyadékok, nedves bak-
tériumok) végzett mᜐve-
letek.
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EVE 29

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Védᔐruha
(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.

2 EN 340
EN 375

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

Kézvédᔐ eszköz
Védᔐkesztyᜐ vegyi veszélyek ellen

Nitril, pamuttal bolyhozott belsᔐ, 
recézett külsᔐ.

3
MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

4102

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános, ipari, 
intézményi és laborató-
riumi takarítás és karban-
tartáshoz, és egyéb 
felhasználáshoz, gyen-
gébb savakkal és 
lúgokkal történõ munkák-
hoz.

Kézvédᔐ eszköz
Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ

Természetes latex, klórozott belsᔐ, 
sima külsᔐ.

1 MSZ EN 374

Pl. Solo 995
Ideális laboratóriumokba, 
gyógyszergyártáshoz, 
kórházi rutinmunkához.
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EVE 30

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz
Cipᔐvédᔐ

45 cm-es magas szárú cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló talprész.

1

Pl. Tyvek.
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.



Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

EVE 31

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (anatómiai)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Fejvédelem PP sapka
Polipropilén egészségügyi sapka. 1

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

Szem- és arcvédelem
Védᔐszemüveg

Páramentes, vegyszerálló polikarbo-
nát, B fokozatú, erᔐsített mechanikai 
védelem.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, 

Pl. Monolux, Chimilux, 
Shellux

Keret: hᔐálló mᜐanyag.
Lencse: karcmentes poli-
karbonát, 2,2 mm vastag, 
5-ös skálaszámú.
Oldalvédõ: szellᔐzᔐ, le-
hajtható 
Szár: hᔐálló mᜐanyag
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EVE 32

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (anatómiai)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk kilégzᔐ-
szeleppel

A munkavédelmi maszk megfelelᔐ 
szintᜐ védelmet nyújtanak alacsony 
költség mellett. Megnövelt védᔐképes-
ségük magasabb biztonságot és 
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos 
formája megkönnyíti a tárolást két 
használat között. Gyémánt formájú 
mellsᔐ része megᔐrzi a formáját 
párás-meleg környezetben is. 
Végtelenített fejpántja széles 
mérettartományban használható. 
Kilégzᔐszelepek növelik a viselᔐ 
kényelmét párás környezetben és 
ahol a munka fokozottan intenzív.

3
MSZ EN 
149:2002

FFP3

Pl.
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmas szilárd porok és 
nem illékony folyadékok 
köde (aeroszol) elleni 
védelemre. 
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok 
védelmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.

Védᔐruha
(testvédelem)

Védᔐoverall
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.

3

EN 340,
EN 368,
EN 369, 

prEN 13034, 
prEN

13982-
1:2000, 
prEN

13982-
1:2003, 

EN 14605, 
EN 14126

EN
1149-1:1995, 
EN 533:1997 

, , , , , 

Pl.
Formalin elleni védelem.
Fej feletti vegyszer-
szórás, azbeszt eltávo-
lítás, vegyi anyagok 
kezelése, fertᔐzᔐ anya-
gokkal (vér, szennyezett 
folyadékok, nedves bak-
tériumok) végzett mᜐve-
letek.
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EVE 33

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (anatómiai)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Védᔐruha
(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.

2 EN 340
EN 375

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

Kézvédᔐ eszköz
Védᔐkesztyᜐ vegyi veszélyek ellen

Nitril, pamuttal bolyhozott belsᔐ, 
recézett külsᔐ.

3
MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

4102

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános, ipari, 
intézményi és laborató-
riumi takarítás és karban-
tartáshoz, és egyéb 
felhasználáshoz, gyen-
gébb savakkal és 
lúgokkal történõ munkák-
hoz.

Kézvédᔐ eszköz
Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ

Természetes latex, klórozott belsᔐ, 
sima külsᔐ.

1 MSZ EN 374

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

Lábvédᔐ eszköz
Cipᔐvédᔐ

45 cm-es magas szárú cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló talprész.

1

Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.



Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

EVE 34

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (pathológiai)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Fejvédelem PP sapka
Polipropilén egészségügyi sapka. 1

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

Szem- és arcvédelem
Védᔐszemüveg

Páramentes, vegyszerálló polikarbo-
nát, B fokozatú, erᔐsített mechanikai 
védelem.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, 

Pl. Monolux, Chimilux, 
Shellux

Keret: hᔐálló mᜐanyag.
Lencse: karcmentes poli-
karbonát, 2,2 mm vastag, 
5-ös skálaszámú.
Oldalvédõ: szellᔐzᔐ, le-
hajtható.
OMMF: 3.11.44.12.5.
Szár: hᔐálló mᜐanyag.



Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

EVE 35

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (pathológiai)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk 
kilégzᔐszeleppel

A munkavédelmi maszk megfelelᔐ 
szintᜐ védelmet nyújtanak alacsony 
költség mellett. Megnövelt védᔐképes-
ségük magasabb biztonságot és 
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos 
formája megkönnyíti a tárolást két 
használat között. Gyémánt formájú 
mellsᔐ része megᔐrzi a formáját 
párás-meleg környezetben is. 
Végtelenített fejpántja széles 
mérettartományban használható. 
Kilégzᔐszelepek növelik a viselᔐ 
kényelmét párás környezetben és 
ahol a munka fokozottan intenzív.

3
MSZ EN 
149:2002

FFP3 

Pl.
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmas szilárd porok és 
nem illékony folyadékok 
köde (aeroszol) elleni 
védelemre. 
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok vé-
delmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.

Védᔐruha
(testvédelem)

Védᔐoverall
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.

3

EN 340,
EN 368,
EN 369, 

prEN 13034, 
prEN

13982-
1:2000, 

prEN 13982-
1:2003, 

EN 14605, 
EN 14126

EN
1149-1:1995, 
EN 533:1997

, , , , , 

Pl. 3M 4560
Fej feletti vegyszer-
szórás, azbeszt eltá-
volítás, vegyi anyagok 
kezelése, fertᔐzᔐ anya-
gokkal (vér, szennyezett 
folyadékok, nedves bak-
tériumok) végzett mᜐve-
letek.
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EVE 36

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (pathológiai)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Védᔐruha
(testvédelem)

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

2 EN 340
EN 375

 

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

Kézvédᔐ eszköz

Védᔐkesztyᜐ vegyi veszélyek ellen
Nitril, pamuttal bolyhozott belsᔐ, 
recézett külsᔐ.

3
MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

4102

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános, ipari, 
intézményi és labora-
tóriumi takarítás és 
karbantartáshoz, és 
egyéb felhasználáshoz, 
gyengébb savakkal és 
lúgokkal történõ mun-
kákhoz.

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Természetes latex, klórozott belsᔐ, 
sima külsᔐ.

1 MSZ EN 374

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

Lábvédᔐ eszköz
Cipᔐvédᔐ

45 cm-es magas szárú cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló talprész.

1

Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.



Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

EVE 37

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Fertᔐtlenítés

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Szelepes porálarc
Kilégzᔐ szeleppel és körbefutó 
tömítᔐperemmel mérgezᔐ és 
különösen mérgezᔐ anyagok szilárd 
és folyékony részecskéi ellen.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP3D 

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 0használ-
ható.
Állítható orrcsipesz, 
izzadságfelszívó hab orr 
kialakítás. Dupla test-
szerkezet (törésbiztos), 
elasztikus ikerpánt.

Kézvédᔐ eszköz
Védᔐkesztyᜐ vegyi veszélyek ellen
Nitril, pamuttal bolyhozott belsᔐ, 
recézett külsᔐ.

3
MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

4102

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános, és 
laboratóriumi takarítás és 
karbantartáshoz, és 
egyéb felhasználáshoz, 
gyengébb savakkal és 
lúgokkal történõ mun-
kákhoz.
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EVE 38

Munkakör/foglalkozás: Fertᔐtlenítés

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz
Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ

Természetes latex, klórozott belsᔐ, 
sima külsᔐ.

1 MSZ EN 374

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

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhetᔐ, 
lángtaszító PVC keret piros jelzᔐ 
színnel, széles látómezᔐ. Cserélhetᔐ 
látómezᔐk. Speciális tulajdonság:
gáztömör.

2
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 ré-
szecskék, gázok és 
finom porok ellen.
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EVE 39

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Fertᔐzᔐ anyaggal végzett laboratóriumi 
munka

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is 
viselhetᔐ, lángtaszító PVC keret 
piros jelzᔐ színnel, széles látómezᔐ. 
Supravision HC-AF bevonattal. 
Cserélhetᔐ látómezᔐk. Speciális 
tulajdonságok: gáztömör.

2
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 ré-
szecskék, gázok és 
finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd 
anyagok ellen.

Légzésvédelem

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

3 MSZ EN 
149:2002

FFP2D 

Pl. 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló 
alakú maszkkal. A maszk 
az influenza, az A/H1N1 
influenza, valamint a 
folyékony és szilárd 
halmazállapotú aeroszo-
lokkal szemben is 
védelmet nyújt.
Jellemzᔐk:
- Nem szᔐtt, hipoallergén 
szintetikus rostból 
készült maszk.
- Az orrkidolgozás alatt 
szivacsos megerᔐsítés a 
minél kényelmesebb 
viselet érdekében.
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EVE 40

Munkakör/foglalkozás: Fertᔐzᔐ anyaggal végzett laboratóriumi 
munka

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk 
kilégzᔐszeleppel

A munkavédelmi maszk megfelelᔐ 
szintᜐ védelmet nyújtanak alacsony 
költség mellett. Megnövelt 
védᔐképességük magasabb bizton-
ságot és nagyobb hatékonyságot 
nyújt. Lapos formája megkönnyíti a 
tárolást két használat között. 
Gyémánt formájú mellsᔐ része 
megᔐrzi a formáját párás-meleg 
környezetben is. Végtelenített 
fejpántja széles mérettartományban 
használható. Kilégzᔐszelepek 
növelik a viselᔐ kényelmét párás 
környezetben és ahol a munka 
fokozottan intenzív.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP3 

Pl.
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmas szilárd porok és 
nem illékony folyadékok 
köde (aeroszol) elleni 
védelemre. 
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok vé-
delmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.

Védᔐruha
(testvédelem)

Védᔐoverall
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.

3

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 

, , , , , 

Pl. 3M 4560
Fej feletti vegyszer-
szórás, azbeszt eltá-
volítás, vegyi anyagok 
kezelése, fertᔐzᔐ anya-
gokkal (vér, szennyezett 
folyadékok, nedves bak-
tériumok) végzett mᜐve-
letek.
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EVE 41

Munkakör/foglalkozás: Fertᔐzᔐ anyaggal végzett laboratóriumi 
munka

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz

Védᔐkesztyᜐ vegyi veszélyek 
ellen

Nitril, pamuttal bolyhozott belsᔐ, 
recézett külsᔐ.

3
MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

4102

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános, ipari, 
intézményi és labo-
ratóriumi takarítás és 
karbantartáshoz, és 
egyéb felhasználáshoz, 
gyengébb savakkal és 
lúgokkal történõ mun-
kákhoz.

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Természetes latex, klórozott belsᔐ, 
sima külsᔐ.

1 MSZ EN 374

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

Lábvédᔐ eszköz
Cipᔐvédᔐ

45 cm-es magas szárú cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló talprész.

1

Pl. Tyvek.
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.
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EVE 42

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Foglalkozás egészségügyi munka

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzés védelem

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy- és kétrétegᜐ kivitel.
Egészségügyi papírmaszk, kötᔐk-
kel,fehér, zöld és kék színben.

1

Pl.
Egy és kétrétegᜐ 
higiénikus egészségügyi 
papírmaszk, két gumi-
pánttal.

Egészségügyi papír szájmaszk
Három rétegᜐ papír, (mᜐtᔐs) 
egészségügyi papírmaszk, kötᔐkkel,
fehér, zöld és kék színben.

1

Pl.
Háromrétegᜐ higiénikus 
egészségügyi papír-
maszk, két gumipánttal.

Kézvédᔐ eszköz

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

1

Pl.
Egészségügyi, egyszer-
használatos nitril púde-
rozott belsᔐvel, vagy 
púder nélkül, vegyszer-
álló.
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EVE 43

Munkakör/foglalkozás: Foglalkozás egészségügyi munka

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér 
bᔐr felsᔐrész, antisztatikus, párnázott 
lábfejrész, hasítékbᔐr talpbélés, 
csatos sarokpánt.

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , 

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.
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EVE 44

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Fogtechnikus

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem
Védᔐszemüveg

Dioptriás szemüveg felett is viselhetᔐ, 
lángtaszító PVC keret piros jelzᔐ 
színnel, széles látómezᔐ.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

Pl.
Véd folyadékok cseppjei 
és fröccsenései, por 
részecskék, gázok és 
finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd 
anyagok ellen.

Légzésvédelem

Szelepes porálarc
Védelem szilárd részecskék illetve 
olaj/vízbázisú ködök ellen. A szelep 
csökkenti az arcrészen belüli felme-
legedést, fᔐleg meleg és párás 
körülmények között. Névleges 
védelmi tényezᔐ: 12xMK.
Összeroskadással szemben ellenálló 
belsᔐ héj. A puha arctömítés és az 
állítható pántok kényelmes és 
megfelelᔐ illeszkedést biztosítanak.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP2D 

Pl. 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló 
alakú maszkkal. A maszk 
az influenza, az A/H1N1 
influenza, valamint a 
folyékony és szilárd 
halmazállapotú aeroszo-
lokkal szemben is 
védelmet nyújt.
Jellemzᔐk:
- Nem szᔐtt, hipoallergén 
szintetikus rostból készült 
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt 
szivacsos megerᔐsítés a 
minél kényelmesebb 
viselet érdekében.
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EVE 45

Munkakör/foglalkozás: Fogtechnikus

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk 
kilégzᔐszeleppel

A munkavédelmi maszkok megfelelᔐ 
szintᜐ védelmet nyújtanak alacsony 
költség mellett. Megnövelt védᔐképes-
ségük magasabb biztonságot és 
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos 
formája megkönnyíti a tárolást két 
használat között. Gyémánt formájú 
mellsᔐ része megᔐrzi a formáját 
párás-meleg környezetben is. 
Végtelenített fejpántja széles 
mérettartományban használható. 
Kilégzᔐszelepek növelik a viselᔐ 
kényelmét párás környezetben és 
ahol a munka fokozottan intenzív.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP3 

Pl.
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmas szilárd porok és 
nem illékony folyadékok 
köde (aeroszol) elleni 
védelemre.
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok vé-
delmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.



Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

EVE 46

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Folyékony nitrogén kezelés, kiszerelés, 
felhasználás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Látómezᔐ homlok vagy 
sisakpánttal

2 mm vastag, erᔐsített polikarbonát, 
ötpontos illeszkedés a homlok és 
sisakpánthoz, véd fröccsenᔐ savak, 
lúgok ellen

2 MSZ EN 166

, , 

Pl.
2 mm vastag, víztiszta, 
felhajtható polikarbonát 
látómezᔐ, védᔐfóliával, 
340x200mm.
Kiváló mechanikai tulaj-
donságok és UV vé-
delem, könnyᜐ súly (86g)

Kézvédᔐ eszköz

Hᔐ- és vágásálló ötujjas kesztyᜐ
Emelt szinten hᔐ- és vágásálló, 
hurkolt Kevlar szál, hᔐ- és 
vágásbiztos 500 g/m2 közbélés, 500 
°C kontakthᔐhatásnál 15 sec 
idᔐtartamig nyújt védelmet, min. 39 
cm hosszú.

2
MSZ EN 388
MSZ EN 420
MSZ EN 407

1343;  ;
4341XX 500 °C /15 S

Pl.
Vékony vagy vastag 
kivitel, vágásbiztos, dup-
laszálas kötött.
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EVE 47

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Gázpalackkezelés

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz

Mechanikai védᔐkesztyᜐ
Anyag: bolyhos PVC; egybeszabott, 
tenyérfolt nélküli rakodókesztyᜐ, 
artéria, köröm- és ökölcsont-védᔐ, 
kényelmes pamut tenyérbélés, 
szellᔐzᔐ és csúszásbiztos.

2 MSZ EN 420
MSZ EN 388

2111

Pl.
Prémium minᔐségᜐ mar-
ha hasítékbᔐr kesztyᜐ, 
bᔐrrel fedett tenyér, ujjak, 
ökölcsontvédᔐ, csukló-
érvédᔐ. Gumírozott biz-
tonsági mandzsetta
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EVE 48

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Gépkocsi mosás 

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz

Vegyszerálló, saválló 1,2 mm 
kesztyᜐ

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

MSZ EN420
MSZ EN 388

MSZ EN
374-1-2-3

3131 

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános intézmé-
nyi és laboratóriumi 
takarítás és karbantar-
táshoz, és egyéb felhasz-
náláshoz, gyengébb 
savakkal és lúgokkal 
történõ munkákhoz.

Lábvédᔐ eszköz

PVC védᔐcsizma
Zöld PVC anyag, fröccsöntött talp, 
saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav, 
lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °C-
ig minᔐsítve, csizmabéléssel 
téliesíthetᔐ. Energiaelnyelᔐ talprész-
be épített, torziós erᔐt csillapító 
speciális betét injektált TPU anyag a 
boka stabilitásának növelésére.

2 MSZ EN 347
MSZ EN 374

, , , , 

Pl. Dunlop
Kényelmes, kiváló hᔐszi-
getelᔐ, energiaelnyelᔐ és 
csúszásbiztos.
A PU védᔐcsizma
antisztatikus, guminál, 
PVC-nél 1/3-dal 
könnyebb és 2/3-dal 
hosszabb élettartamú.
Kiváló csúszás-, kopás-
és vegyszerállóság
a talpmintázatra nem 
tapad a szennyezᔐdés
Nedvszívó talpbetét
kiemelkedᔐ hᔐszigetelᔐ 
képesség.
Szélesebb rüszt és orr.
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EVE 49

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Gépkocsivezetés (személygépkocsi)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Védᔐruha
(testvédelem)

Láthatóságfi (Fluo) mellény
Jól láthatóság, 5 cm széles, 
párhuzamos fényvisszaverᔐ csíkok, 
tépᔐzárral állítható bᔐség.

1 MSZ EN 471
EN 340

Pl.
Szellᔐzᔐ könnyᜐ 115 
g/m2 poliészter anyag.

Kézvédᔐ eszköz

Mechanikai védᔐkesztyᜐ
Anyag: rendkívül puha, vastag szín 
marhabᔐr a tenyéren és kézháton is, 
artériavédᔐ bᔐrbᔐl, gumírozott, pamut 
csukló.

2
MSZ EN 420

MSZ EN 388
3122 

Pl.
Prémium minᔐségᜐ mar-
ha hasítékbᔐr kesztyᜐ, 
bᔐrrel fedett tenyér, ujjak, 
ökölcsontvédᔐ, csukló-
érvédᔐ. Gumírozott biz-
tonsági mandzsetta.
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EVE 50

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Gyógyszervegyészeti munka 

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Fejvédelem Sildes PP sapka
PP. egészségügyi sapka silddel. 1

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

Szem- és arcvédelem

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

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

,  

Pl. UVEX 9302
Zárt szemüveg, lassan 
repülᔐ részecskék ellen 
véd. 0,56 J-ig, kisener-
giájú gyorsan repülᔐ 
részecskék ellen is véd. 

Légzésvédelem

Egyszerhasználatos légzésvédᔐ 
szᜐrᔐfélálarc

Gumi-, mᜐanyag-, festék, gyógyszer-
gyártás, építés, labor, mezᔐgazdaság, 
fᜐrészmalmok, kerámiaipar.

3 EN 149:2001

FFP2  

Pl. 3M 8810
Részecskeszᜐrᔐ por-
álarc, Védelem szilárd 
részecskék illetve 
olaj/vízbázisú ködök 
ellen. Névleges védelmi 
tényezᔐ: 4xMK.
Összeroskadással szem-
ben ellenálló belsᔐ héj.
A készülék konvex 
alakja, kétpántos felé-
pítése, orrcsipesze kiváló 
illeszkedést biztosít a 
különbözᔐ arctípusokra.
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EVE 51

Munkakör/foglalkozás: Gyógyszervegyészeti munka 

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Védᔐruha
(testvédelem)

Védᔐoverall
Véd 1,0 㯀-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, 
fröccsenᔐ szervetlen vegyszereknek.
Szálmentes, lélegzᔐképes anyag, 
melynek mindkét oldala antisztatikus.
130 µm vastag, mégis rendkívüli 
kopásállóságú és szakítószilárdságú.
Hajlékonyság -73°C-ig, gumizott 
derék-, arc-, csukló- és bokarész.

3

EN 368
EN 369
EN 468

EN 1073-2
EN 1149

 

Pl.
Tyvek polietilén anyagú, 
fehér, kapucnis védᔐ-
overall. Teljesen szál-
mentes, légzᔐképes víz-
pára-áteresztᔐ anyag, 
melynek mindkét oldala 
antisztatikus. Gumírozott
derék-, arc-, csukló- és 
bokarész. III. védelmi 
kategória, 5. és 6. típus.

Kézvédᔐ eszköz

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

1 EN 455

Pl.
Egészségügyi, egyszer-
használatos nitril púde-
rozott belsᔐvel, vagy 
púder nélkül, vegyszer-
álló.

Lábvédᔐ eszköz Cipᔐvédᔐ
Gumírozott antisztatikus fehér. 1

Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.
Többféle fazon.
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EVE 52

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Karbantartó mᜐszerész tevékenység

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Fejvédelem

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

2 EN 397

Pl. Albatros.
Védᔐsisak, könnyᜐ poly-
etilén anyagból több 
színben, hátul állítható 
pánt. -30°C-ig.
Biztonságosan használ-
ható, sisakkosárral. 6 
ponton rögzített. 

Szem- és arcvédelem
Száras szemüveg

Repülᔐ, pattanó szilárd részecskék, 
mechanikai ártalmak ellen.

2 MSZ EN 166

Pl. UVEX 9195 SKYPER
Keret: hᔐálló mᜐanyag.
Lencse: karcmentes poli-
karbonát, 2,2 mm vastag, 
5-ös skálaszámú.
Oldalvédõ: szellᔐzᔐ, le-
hajtható.
Szár: hᔐálló mᜐanyag

Hallásvédelem

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

2 MSZ EN 352

SNR: 23-31 dB Pl. 3M 1430, 1435, 1440, 
1445.

66/2005. (XII. 22.) EüM 
rendelet.
Fültök, kagyló formájú 
könnyᜐ párnák, 158gr.

Kézvédᔐ eszköz

Ötujjas fémgyᜐrᜐs védᔐkesztyᜐ
Korrózióálló acélból, védelmet biztosít 
kések szúró, vágó mechanikai hatása 
ellen, csattal állítható csuklóméret, 
kesztyᜐfeszítᔐ gumival.

2
MSZ EN 420
MSZ EN 388
EN 1082-1

2121

Pl.
Vékony, vágásbiztos, 
kopásálló szál, tenyéren 
csúszás elleni pöttyözés.
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EVE 53

Munkakör/foglalkozás: Karbantartó mᜐszerész tevékenység

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz

Mechanikai védᔐkesztyᜐ
Anyag: kopásálló szintetikus bᔐr; 
artéria és körömvédᔐ, rugalmas, 
vékony poliészter kézhát, elasztikus
mandzsetta, állítható tépᔐzáras 
szegéllyel.

2 MSZ EN 420
MSZ EN 388

3122

Pl.
Prémium minᔐségᜐ mar-
ha hasítékbᔐr kesztyᜐ, 
bᔐrrel fedett tenyér, ujjak, 
ökölcsontvédᔐ, csukló-
érvédᔐ. Gumírozott biz-
tonsági mandzsetta

Lábvédᔐ eszköz

Biztonsági védᔐbakancs
Kétrétegᜐ PU talp, puha színbᔐr 
felsᔐrész, acél orrmerevítᔐ- és acél 
lábujjvédᔐ, ütᔐdéselnyelᔐ sarok, 
antisztatikus, olajálló, csúszásmentes 
talp.

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , , , 

Pl. S2
Acél lábujjvédᔐ leesᔐ 
tárgyak ellen. Acél 
talplemez talpátszúrás 
ellen. Olajálló. Csúszás-
mentes, kétrétegᜐ PU 
talp. Antisztatikus. Sziva-
csos bokarész és béka-
nyelv.
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EVE 54

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Kémiai laboratóriumi munka 

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Fejvédelem Sildes PP sapka
PP. egészségügyi sapka silddel. 1

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

Szem- és arcvédelem

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

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, 

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

Légzésvédelem

Egyszerhasználatos légzésvédᔐ 
szᜐrᔐfélálarc

Gumi-, mᜐanyag-, festék, gyógyszer-
gyártás, építés, labor, mezᔐgazdaság, 
fᜐrészmalmok.

3 EN 149:2001

FFP2

Pl. 3M 8810
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmas szilárd porok és 
nem illékony folyadékok 
köde (aeroszol) elleni 
védelemre.
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok vé-
delmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.
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EVE 55

Munkakör/foglalkozás: Kémiai laboratóriumi munka 

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Védᔐruha
(testvédelem)

Védᔐoverall
Véd 1,0 㯀-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

Pl.
Tyvek polietilén anyagú, 
fehér, kapucnis védᔐ-
overall. Teljesen szál-
mentes, légzᔐképes víz-
páraáteresztᔐ anyag.
Gumírozott derék-, arc-, 
csukló- és bokarész. 

Kézvédᔐ eszköz
Egyszerhasználatos nitril kesztyᜐ

Púderozott belsᔐ, vegyszerálló, 
mindkét kézen használható, rugalmas, 
0,125 mm vastag, 23 cm hosszú.

1 EN 455

Pl.
Egészségügyi, egyszer-
használatos nitril púde-
rozott belsᔐvel, vagy 
púder nélkül, vegyszer-
álló.

Lábvédᔐ eszköz Cipᔐvédᔐ
Gumírozott antisztatikus fehér. 1

Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.
Többféle fazon.
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EVE 56

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Konyhai mosogató

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Fejvédelem Élelmiszeripari fehér sapka
Hálós tetejᜐ, szellᔐzᔐ sapka. 1

Pl.
100% fehér pamut 
anyagból, elöl puha sild.
Hátul gumírozott vagy 
pánttal állítható.
Fedett vagy hálós tetejᜐ, 
szellᔐzᔐ változat.

Védᔐruha
(testvédelem)

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

1 EN-340

, 

Pl.
210g/m2 vastag 40% 
poliuretán és 60% 
poliészter összetételᜐ 
alapanyag fehér színben. 
Hegesztéssel vízhatlaní-
tott varrás. Könnyᜐ, de 
erᔐs, jó hᔐszigetelᔐ 
védᔐruházat, mely eltérᔐ 
hᔐmérsékleti körülmé-
nyek között is változatlan 
komfortot biztosít.
Ellenáll élelmiszeripari 
vegyszereknek.
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EVE 57

Munkakör/foglalkozás: Konyhai mosogató

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Védᔐruha
(testvédelem)

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

1 EN 
531:2000.

, 

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

Kézvédᔐ eszköz

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

2 MSZ EN420
MSZ EN 388

1011; ; 

Pl.
Teljesen mártott kesztyᜐ.

Mártott kesztyᜐ
Természetes latex, pamutbolyhozott 
belsᔐ, 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

1011; ; ; 

Pl.
Végig mártott latex 
kesztyᜐ.
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EVE 58

Munkakör/foglalkozás: Konyhai mosogató

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz

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

2 MSZ EN 347

, ,  

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

Védᔐcipᔐ
Elcsúszás ellen, fröccsenᔐ 
folyadékok, mosogató-, takarító 
vegyszerek ellen védᔐ csúszás-
mentes talpú cipᔐ.

2 MSZ EN ISO 
20344

, , , 
Pl.

Víz- és lúgálló, 
élelmiszeripari munkák-
hoz.
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EVE 59

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Labor munkák 

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

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

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, 

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

Légzésvédelem

Egyszerhasználatos légzésvédᔐ 
szᜐrᔐfélálarc

Gumi-, mᜐanyag-, festék, gyógyszer-
gyártás, építés, labor, mezᔐgazdaság, 
fᜐrészmalmok, kerámiaipar.

3 EN 149:2001

FFP2  

Pl. 3M 8810
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmas szilárd porok és 
nem illékony folyadékok 
köde (aeroszol) elleni 
védelemre.
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok vé-
delmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.
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EVE 60

Munkakör/foglalkozás: Labor munkák 

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Védᔐruha
(testvédelem)

Védᔐoverall
Véd 1,0 㯀-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

Pl.
Tyvek polietilén anyagú, 
fehér, kapucnis védᔐ-
overall. Teljesen szál-
mentes, légzᔐképes víz-
pára-áteresztᔐ anyag, 
melynek mindkét oldala 
antisztatikus. Gumírozott
derék-, arc-, csukló-
és bokarész. 

Kézvédᔐ eszköz

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

1 EN 455

Pl.
Egészségügyi, egyszer-
használatos nitril púde-
rozott belsᔐvel, vagy 
púder nélkül, vegyszer-
álló.

Lábvédᔐ eszköz
Cipᔐvédᔐ

45 cm-es magas szárú cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló talprész.

1

Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.
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EVE 61

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Madárinfluenza elleni védelem

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhetᔐ, 
lángtaszító PVC keret piros jelzᔐ 
színnel, széles látómezᔐ. Cserélhetᔐ 
látómezᔐk. Speciális tulajdonságok: 
gáztömör.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

Pl. UVEX 9301 Pl. 
ULTRAVISION

Gázszivárgás esetén 
biztosítja a szemkörnyék 
teljes védelmét. Véd 
folyadékok cseppjei és 
fröccsenései, por ré-
szecskék, gázok és finom 
porok, olvadt fémek és 
forró szilárd anyagok 
ellen.

Légzésvédelem

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

3 MSZ EN 
149:2002

FFP2D 

Pl. 825, 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló 
alakú maszkkal. A maszk 
az influenza, az A/H1N1 
influenza, valamint a 
folyékony és szilárd 
halmazállapotú aeroszo-
lokkal szemben is 
védelmet nyújt.
Jellemzᔐk:
- Nem szᔐtt, hipoallergén 
szintetikus rostból készült 
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt 
szivacsos megerᔐsítés a 
minél kényelmesebb 
viselet érdekében.
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EVE 62

Munkakör/foglalkozás: Madárinfluenza elleni védelem

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk 
kilégzᔐszeleppel

A munkavédelmi maszk megfelelᔐ 
szintᜐ védelmet nyújtanak alacsony 
költség mellett. Megnövelt 
védᔐképességük magasabb bizton-
ságot és nagyobb hatékonyságot 
nyújt. Lapos formája megkönnyíti a 
tárolást két használat között. 
Gyémánt formájú mellsᔐ része 
megᔐrzi a formáját párás-meleg 
környezetben is. Végtelenített 
fejpántja széles mérettartományban 
használható. Kilégzᔐszelepek növelik 
a viselᔐ kényelmét párás 
környezetben és ahol a munka 
fokozottan intenzív.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP3 

Pl.
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmas szilárd porok és 
nem illékony folyadékok 
köde (aeroszol) elleni 
védelemre.
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok vé-
delmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.

Védᔐruha
(testvédelem)

Védᔐoverall
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.

3

EN 340,
EN 368,
EN 369,

prEN 13034, 
prEN

3982-1:2000, 
prEN

13982-
1:2003, 

EN 14605, 
EN 14126

EN
1149-1:1995, 
EN 533:1997

, , , , , 

Pl. 4560
Fej feletti vegyszer-
szórás, azbeszt eltá-
volítás, vegyi anyagok 
kezelése, fertᔐzᔐ anya-
gokkal (vér, szennyezett 
folyadékok, nedves bak-
tériumok) végzett mᜐve-
lete.
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EVE 63

Munkakör/foglalkozás: Madárinfluenza elleni védelem

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz

Védᔐkesztyᜐ vegyi veszélyek ellen.
Nitril, pamuttal bolyhozott belsᔐ, 
recézett külsᔐ.

3
MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

4102

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános intéz-
ményi és laboratóriumi 
takarítás és karbantar-
táshoz és egyéb 
felhasználáshoz, gyen-
gébb savakkal és 
lúgokkal történõ mun-
kákhoz.

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Természetes latex, klórozott belsᔐ, 
sima külsᔐ.

1 MSZ EN 374

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

Lábvédᔐ eszköz
Cipᔐvédᔐ

45 cm-es magas szárú cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló talprész.

1

Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.
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EVE 64

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Mechanikai mᜐszerész

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Fejvédelem
Baseball sapka

Baseball sapka pamut, több színben, 
állítható pánt. Fényvisszaverᔐ 
csíkokkal.

1 Pl.
Unisex. Állítható méret.

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Szuperkönnyᜐ súlyú, állítható 
dᔐlésszögᜐ látómezᔐ és 
szemüvegszár jellemzi. Divatos 
formája miatt közkedvelt modell. 
Választható látómezᔐk, melyek 
egyszerᜐen cserélhetᔐk. 1. optikai 
osztály.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

Pl. UVEX 9195 SKYPER
Véd repülᔐ, pattanó 
szilárd részecskék mec-
hanikai ártalma ellen.

Hallásvédelem

Többször használatos füldugó
Ultrafit többször használatos füldugó. 
Kényelmes, megfelelᔐ illeszkedést 
biztosít. Fogantyú formája 
megkönnyíti a fülbe helyezést.

2 EN
352-2:2002

SNR: 32 dB Pl. EAR Ultrafit.
Füldugó, EAR.
Hengeralakú. Mosható 
Polimer anyagból. Sima 
és zsinóros változatban.

Hallásvédelem

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 szigetelᔐ párnák 
maximális kényelmet nyújtanak.

2

MSZ EN
352-1

MSZ EN
352-3

SNR: 25 dB  

Pl. 3M 1435
Kagyló formájú könnyᜐ 
párnák, 158 gr.
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EVE 65

Munkakör/foglalkozás: Mechanikai mᜐszerész

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz

Mechanikai védᔐkesztyᜐ
Anyag: rendkívül puha, vastag szín 
marhabᔐr a tenyéren és kézháton is, 
artériavédᔐ bᔐrbᔐl, gumírozott, pamut 
csukló.

2 MSZ EN 420
MSZ EN 388

3122 

Pl.
Prémium minᔐségᜐ mar-
ha hasítékbᔐr kesztyᜐ, 
bᔐrrel fedett tenyér, ujjak, 
ökölcsontvédᔐ, csukló-
érvédᔐ. Gumírozott biz-
tonsági mandzsetta

Kézvédᔐ eszköz

Szerelᔐkesztyᜐ
PU szürke tenyér. Kötött, rugalmas 
poliamid/karbon szál, tenyéren 
poliuretánnal mártott, gumírozott 
mandzsetta, antisztatikus.

2 MSZ EN 420
MSZ EN 388

4131

Pl.
Marha hasítékbᔐr tenyér, 
ujjak, ökölcsontvédᔐ, 
csukló-érvédᔐ.
Pamut hátsó.

Lábvédᔐ eszköz

Védᔐcipᔐ
Kétrétegᜐ PU talp, puha színbᔐr 
felsᔐrész, acél orrmerevítᔐ, 
ütᔐdéselnyelᔐ sarok, antisztatikus, 
kényelmes belsᔐ talpbélés, olajálló 
csúszásmentes talp.

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , , , 

Pl. MITO S2
Védᔐcipᔐ, bᔐr, acélbe-
tétes orrésszel, sav és 
olajálló talp,



Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

EVE 66

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Munka és tᜐzvédelmi tevékenység, 
ellenᔐrzés

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Fejvédelem
Baseball sapka

Baseball sapka pamut, állítható pánt. 
Fényvisszaverᔐ csíkokkal.

1 Pl.
Unisex. Állítható méret.

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Szuperkönnyᜐ súlyú, állítható 
dᔐlésszögᜐ látómezᔐ és 
szemüvegszár jellemzi. Választható 
látómezᔐk, melyek egyszerᜐen 
cserélhetᔐk. 1. optikai osztály.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

Pl. UVEX 9195 SKYPER
Véd repülᔐ, pattanó 
szilárd részecskék mec-
hanikai ártalma ellen.

Kézvédᔐ eszköz

Mechanikai védᔐkesztyᜐ
Anyag: rendkívül puha, vastag szín 
marhabᔐr a tenyéren és kézháton is, 
artériavédᔐ bᔐrbᔐl, gumírozott, pamut 
csukló.

2 MSZ EN 420
MSZ EN 388

3122 

Pl.
Prémium minᔐségᜐ mar-
ha hasítékbᔐr kesztyᜐ, 
bᔐrrel fedett tenyér, ujjak, 
ökölcsontvédᔐ, csukló-
érvédᔐ. Gumírozott biz-
tonsági mandzsetta

Fejvédelem

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

2 EN 397

Pl. Albatros.
Védᔐsisak, könnyᜐ poly-
etilén anyagból több 
színben, hátul állítható 
pánt. -30°C-ig.
Biztonságosan használ-
ható, sisakkosárral. 6 
ponton rögzített.

Lábvédᔐ eszköz
Védᔐcipᔐ

Kétrétegᜐ PU talp, puha színbᔐr 
felsᔐrész, acél orrmerevítᔐ, 

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

Pl. MITO S2
Védᔐcipᔐ, bᔐr, sav és 
olajálló talp,
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EVE 67

Munkakör/foglalkozás: Munka és tᜐzvédelmi tevékenység, 
ellenᔐrzés

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

ütᔐdéselnyelᔐ sarok, antisztatikus, 
kényelmes belsᔐ talpbélés, olajálló 
csúszásmentes talp.

, , , , , 

Védᔐruha
(testvédelem)

Láthatósági (Fluo) mellény
Jól láthatóság, 5 cm széles, 
párhuzamos fényvisszaverᔐ csíkok, 
tépᔐzárral állítható bᔐség.

1 MSZ EN 471
EN 340

Pl.
Szellᔐzᔐ könnyᜐ 115 
g/m2 poliészter anyag.

Lábvédᔐ eszköz

PVC védᔐcsizma
PVC anyag, fröccsöntött talp, saválló: 
30 % kénsav, 20 % sósav, lúgálló: 20
% nátriumhidroxid, -20 °C-ig 
minᔐsítve, csizmabéléssel téliesít-
hetᔐ. Kiváló csúszás-, kopás- és 
vegyszerállóság a talpmintázatra nem 
tapad. Nedvszívó talpbetét
kiemelkedᔐ hᔐszigetelᔐ képesség.

2

MSZ EN 347
MSZ EN 374

EN 20345
EN 20347

, , , , 

Pl. Dunlop,
Kényelmes, kiváló hᔐszi-
getelᔐ, energiaelnyelᔐ és 

csúszásbiztos.
A PU védᔐcsizma

antisztatikus, guminál, 
PVC-nél 1/3-dal 

könnyebb és 2/3-dal 
hosszabb élettartamú.

Energiaelnyelᔐ talprész-
be épített, torziós erᔐt 

csillapító speciális betét
injektált TPU anyag a 
boka stabilitásának 

növelésére.
Szélesebb rüszt és orr.
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EVE 68

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Mᜐtᔐs, mᜐtᔐssegéd

Védelem iránya Védᔐeszköz 
megnevezése

Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Arc védelme

Védᔐszemüveg
Páramentes, vegyszerálló 
polikarbonát, B fokozatú, 
erᔐsített mechanikai védelem.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, 

Pl. Monolux, Chimilux, 
Shellux

Keret: lágy PVC.
Lencse: 2-1,2 skála-
számú, víztiszta, 
vegyszerálló polikarbo-
nát.
Rögzítés: állítható gu-
mipánt. Szellᔐzᔐlyukak 
a kereten, polikarbonát 
lencse.

Védᔐszemüveg
Páramentes, vegyszerálló 
polikarbonát, B fokozatú, 
erᔐsített mechanikai védelem

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

,

Pl. Hublux
Szivacsos szemüveg. 
Keret: lágy PVC. 
Lencse: páramentes, 
vegyszerálló 
polikarbonát, Szellᔐzés: 
alsó és felsᔐ indirekt 
szellᔐzᔐnyílások. 
Rögzítés: állítható gu-
mipánt.

Légzés védelem

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy- és kétrétegᜐ kivitel.
Egészségügyi papírmaszk, 
kötᔐkkel, fehér, zöld és kék 
színben.

1

Pl.
Egy és kétrétegᜐ 
higiénikus egészség-
ügyi papírmaszk, két 
gumi-pánttal.
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EVE 69

Munkakör/foglalkozás: Mᜐtᔐs, mᜐtᔐssegéd

Védelem iránya Védᔐeszköz 
megnevezése

Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Légzés védelem

Egészségügyi papír szájmaszk
Három rétegᜐ papír, (mᜐtᔐs) 
egészségügyi papírmaszk, 
kötᔐkkel, fehér, zöld és kék 
színben.

1

Pl.
Háromrétegᜐ higiénikus 
egészségügyi papír-
maszk, két gumipánttal.

Kézvédᔐ eszköz

Egyszerhasználatos nitril 
kesztyᜐ

Púderozott belsᔐ, vegyszerálló, 
mindkét kézen használható, 
rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 
cm hosszú.

1

Pl.
Egészségügyi, egy-
szerhasználatos nitril 
púderozott belsᔐvel, 
vagy púder nélkül, 
vegyszerálló.

Lábvédᔐ eszköz

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, 
fehér bᔐr felsᔐrész, antisztatikus, 
párnázott lábfejrész, hasítékbᔐr 
talpbélés, csatos sarokpánt.

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , 

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.
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EVE 70

Munkakör/foglalkozás: Mᜐtᔐs, mᜐtᔐssegéd

Védelem iránya Védᔐeszköz 
megnevezése

Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Fej védelme
PP sapka

Polipropilén egészségügyi 
sapka.

1

PL.
Fehér, kék, zöld színᜐ.
Polipropilén anyag (16 
g/m2) egészségügyi 
sapka.
Használat után higié-
nikus csíkba össze-
húzható

Sugárvédelem*

Ólomgumi kötény
Fogászati takaró. Puha, 
rugalmas ólomgumi, 
vízlepergetᔐ, tépᔐzár.

2 MSZ EN 421

, , , 

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

Ólomgumi kötény
Hátrészen rögzíthetᔐ 
védᔐkötény. Képerᔐsítᔐ elᔐtt 
végzett munkához, középsᔐ 
részen megerᔐsített védᔐcsíkkal 
ellátott kötény. Hatékony 
védelem a szórt sugárzás ellen. 
Ujjatlan kivitel, ami lehetᔐvé teszi 
a könnyᜐ le- és felvételt, váll és 
hát védelemmel ellátott.

2 MSZ EN 421
, , ,

Pl.
Puha, rugalmas ólom-
gumi, vízlepergetᔐ, 
tépᔐzár.
Pb. 0,25 mm-tᔐl - Pb. 
50 mm-ig
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EVE 71

Munkakör/foglalkozás: Mᜐtᔐs, mᜐtᔐssegéd

Védelem iránya Védᔐeszköz 
megnevezése

Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Sugárvédelem

Ólomgumi kötény
Keresztpánttal rögzíthetᔐ 
védᔐkötény. Minden oldalról, 
körkörösen a lehetᔐ legjobb 
védelmet biztosítja. A jobb 
súlyelosztás érdekében 
válltömés és öv.

2 MSZ EN 421

, , , 

Pl.
SD - Speciális felhasz-
nálási területre, pl. 
kardiológia, endos-
kopia. RW – Szoknya 
és mellény kombiná-
ciója nagyobb mozgé-
konyságot és egyenle-
tes súlyelosztást ered-
ményez.

Ólomgumi kötény
Elᔐl-hátul takaró védᔐkötény. 
Hatékony védelem a szórt 
sugárzás ellen. Ujjatlan kivitel, 
ami lehetᔐvé teszi a könnyᜐ le-
és felvételt, váll és hát 
védelemmel ellátott.

2 MSZ EN 421

, , , 

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

Ólomgumi kötény
Gonádvédelem övvel rögzítve. A 
medence területén végzett rtg. 
vizsgálatoknál, különösen a 
csípᔐizületi, comb és ágyék-
gerincoszlop felvételeknél.

2 MSZ EN 421

, ,

Pl.
Férfi gonádvédᔐ 
eszköz.
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EVE 72

Munkakör/foglalkozás: Mᜐtᔐs, mᜐtᔐssegéd

Védelem iránya Védᔐeszköz 
megnevezése

Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Sugárvédelem

Ólomgumi kötény
Gonádvédelem körültakaró. A 
medence területén végzett rtg. 
vizsgálatoknál, különösen a 
csípᔐizületi, comb és ágyék-
gerincoszlop fel-vételeknél.

2 MSZ EN 421

, , , 

Pl.
Nᔐi gonádvédᔐ eszköz.

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

2 MSZ EN 421

, , , 

Pl.
Pajzsmirigy-védᔐ gallér.

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

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , 
Pl. Védᔐszemüveg.

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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EVE 73

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Orvos (általános)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség jelzése Egyéb

Légzés védelem

Egészségügyi papír szájmaszk
Három rétegᜐ papír, (mᜐtᔐs) 
egészségügyi papírmaszk, 
kötᔐkkel,fehér, zöld és kék színben

1

Pl.
Háromrétegᜐ higiénikus 
egészségügyi papír-
maszk, két gumipánttal

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy és kétrétegᜐ kivitel. 1

Pl.
Egy és kétrétegᜐ 
higiénikus egészségügyi 
papírmaszk, két gumi-
pánttal

Védᔐruha
(testvédelem)

Polietilén kötény
Hátul kötᔐs, többféle színben. 1 MSZ EN 340

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

Pl. ADA-28-51B Kötény

Egyszerhasználatos po-
lietilén kötény, kék, vagy 
zöld, 0,0025 mm vastag,
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EVE 74

Munkakör/foglalkozás: Orvos (általános)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz

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

1

Pl.
Egészségügyi, egyszer-
használatos nitril púde-
rozott belsᔐvel, vagy 
púder nélkül, vegyszer-
álló, rugalmas, mindkét 
kézen használható, 
0,125 mm vastag, 23 cm 
hosszú.

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is 
viselhetᔐ, lángtaszító PVC keret 
piros jelzᔐ színnel, széles látómezᔐ,
bevonattal. Cserélhetᔐ látómezᔐk. 
Speciális tulajdonságok: gáztömör, 
fény elleni védelem.

2

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

Pl. UVEX 9301 
ULTRAVISION

Gázszivárgás esetén 
biztosítja a szemkörnyék 
teljes védelmét. Véd 
folyadékok cseppjei és 
fröccsenései, por ré-
szecskék, gázok és 
finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd 
anyagok, vagy speciális 
kockázat (pl. lézer) ellen.
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EVE 75

Munkakör/foglalkozás: Orvos (általános)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér 
bᔐr felsᔐrész, antisztatikus, 
párnázott lábfejrész, hasítékbᔐr 
talpbélés, csatos sarokpánt.

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , 

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.
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EVE 76

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Orvos (biológiai kockázat)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhetᔐ, 
lángtaszító PVC keret piros jelzᔐ 
színnel, széles látómezᔐ, bevonattal. 
Cserélhetᔐ látómezᔐk. Speciális 
tulajdonságok: gáztömör

2

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 ré-
szecskék, gázok és 
finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd 
anyagok.

Légzésvédelem

Szelepes porálarc
Védelem szilárd részecskék illetve 
olaj/vízbázisú ködök ellen. A szelep 
csökkenti az arcrészen belüli felme-
legedést, fᔐleg meleg és párás 
körülmények között. Névleges 
védelmi tényezᔐ: 12xMK 
Összeroskadással szemben ellenálló 
belsᔐ héj. A puha arctömítés és az 
állítható pántok kényelmes és 
megfelelᔐ illeszkedést biztosítanak.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP2D 

Pl. 3M 8825
Eldobható, FFP2, kagyló 
alakú maszkkal. A maszk 
az influenza, az A/H1N1 
influenza, valamint a 
folyékony és szilárd 
halmazállapotú aeroszo-
lokkal szemben is 
védelmet nyújt.
Jellemzᔐk:
- Nem szᔐtt, hipoallergén 
szintetikus rostból készült 
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt 
szivacsos megerᔐsítés a 
minél kényelmesebb 
viselet érdekében.
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EVE 77

Munkakör/foglalkozás: Orvos (biológiai kockázat)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Egészségvédelmi maszk 
kilégzᔐszeleppel

A munkavédelmi maszk megfelelᔐ 
szintᜐ védelmet nyújtanak alacsony 
költség mellett. Megnövelt védᔐképes-
ségük magasabb biztonságot és 
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos 
formája megkönnyíti a tárolást két 
használat között. Gyémánt formájú 
mellsᔐ része megᔐrzi a formáját 
párás-meleg környezetben is. 
Végtelenített fejpántja széles 
mérettartományban használható. 
Kilégzᔐszelepek növelik a viselᔐ 
kényelmét párás környezetben és 
ahol a munka fokozottan intenzív.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP3 

Pl.
A légzésvédᔐ eszköz 
alkalmas szilárd porok és 
nem illékony folyadékok 
köde (aeroszol) elleni 
védelemre. 
A részecskeszᜐrᔐ mun-
kavédelmi maszkok vé-
delmet nyújtanak bio-
kémiai anyagok, por 
alakú vegyszerek, finom 
porok és nem illékony 
folyadék aeroszolok 
ellen.

Kézvédᔐ eszköz

Védᔐkesztyᜐ vegyi veszélyek ellen.
Nitril, pamuttal bolyhozott belsᔐ, 
recézett külsᔐ.

3
MSZ EN 388
MSZ EN 374
MSZ EN 421

4102

Pl. Ultrafood 497
Ideális általános intézmé-
nyi és laboratóriumi 
takarítás és karbantar-
táshoz, és egyéb felhasz-
náláshoz, gyengébb 
savakkal és lúgokkal 
történõ munkákhoz.

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Természetes latex, klórozott belsᔐ, 
sima külsᔐ.

1 MSZ EN 374

Pl. Solo 995
Ideális egészségügyi 
munkákhoz, laboratóri-
umokba, gyógyszergyár-
táshoz, kórházi rutin-
munkához.
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EVE 78

Munkakör/foglalkozás: Orvos (biológiai kockázat)

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz
Cipᔐvédᔐ

45 cm-es magas szárú cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló talprész.

1

Pl. Tyvek
Gumis vagy megköthetᔐ
polipropilén cipᔐvédᔐ, 
csúszásgátló polietilén 
talprész.
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EVE 79

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Orvos asszisztens

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhetᔐ, 
lángtaszító PVC keret piros jelzᔐ 
színnel, széles látómezᔐ, bevonattal.
Cserélhetᔐ látómezᔐk. Speciális 
tulajdonságok: gáztömör, fény elleni 
védelem.

2

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

Pl. UVEX 9301 
ULTRAVISION

Gázszivárgás esetén 
biztosítja a szemkörnyék 
teljes védelmét. Véd 
folyadékok cseppjei és 
fröccsenései, por ré-
szecskék, gázok és 
finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd 
anyagok, vagy speciális 
kockázat (pl. lézer) ellen.

Légzés védelem

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy- és kétrétegᜐ kivitel.
Egészségügyi papírmaszk, kötᔐkkel,
fehér, zöld d és kék színben.

1

Pl.
Egy és kétrétegᜐ 
higiénikus egészségügyi 
papírmaszk, két gumi-
pánttal.

Egészségügyi papír szájmaszk
Három rétegᜐ papír, (mᜐtᔐs) 
egészségügyi papírmaszk, kötᔐk-kel,
fehér, zöld d és kék színben.

1

Pl.
Háromrétegᜐ higiénikus
egészségügyi papír-
maszk, két gumipánttal.
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EVE 80

Munkakör/foglalkozás: Orvos asszisztens

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhetᔐ, 
lángtaszító PVC keret piros jelzᔐ 
színnel, széles látómezᔐ, bevonattal.
Cserélhetᔐ látómezᔐk. Speciális 
tulajdonságok: gáztömör, fény elleni 
védelem.

2

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

Pl. UVEX 9301 
ULTRAVISION

Gázszivárgás esetén 
biztosítja a szemkörnyék 
teljes védelmét. Véd 
folyadékok cseppjei és 
fröccsenései, por ré-
szecskék, gázok és 
finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd 
anyagok, vagy speciális 
kockázat (pl. lézer) ellen.

Kézvédᔐ eszköz

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

1

Pl.
Egészségügyi, egyszer-
használatos nitril púde-
rozott belsᔐvel, vagy 
púder nélkül, vegyszer-
álló, rugalmas, mindkét 
kézen használható, 
0,125 mm vastag, 23 cm 
hosszú.
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EVE 81

Munkakör/foglalkozás: Orvos asszisztens

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Védᔐszemüveg
Dioptriás szemüveg felett is viselhetᔐ, 
lángtaszító PVC keret piros jelzᔐ 
színnel, széles látómezᔐ, bevonattal.
Cserélhetᔐ látómezᔐk. Speciális 
tulajdonságok: gáztömör, fény elleni 
védelem.

2

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

Pl. UVEX 9301 
ULTRAVISION

Gázszivárgás esetén 
biztosítja a szemkörnyék 
teljes védelmét. Véd 
folyadékok cseppjei és 
fröccsenései, por ré-
szecskék, gázok és 
finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd 
anyagok, vagy speciális 
kockázat (pl. lézer) ellen.

Lábvédᔐ eszköz

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér 
bᔐr felsᔐrész, antisztatikus, párnázott 
lábfejrész, hasítékbᔐr talpbélés, 
csatos sarokpánt.

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , 

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.
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EVE 82

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: RTG asszisztens

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Légzés védelem

Egészségügyi papír szájmaszk
Egy- és kétrétegᜐ kivitel.
Egészségügyi papírmaszk, kötᔐkkel,
fehér, zöld és kék színben.

1

Pl.
Egy és kétrétegᜐ 
higiénikus egészségügyi 
papírmaszk, két gumi-
pánttal

Egészségügyi papír szájmaszk
Három rétegᜐ papír, (mᜐtᔐs) 
egészségügyi papírmaszk, kötᔐkkel,
fehér, zöld és kék színben.

1

Pl.
Háromrétegᜐ higiénikus 
egészségügyi papír-
maszk, két gumipánttal

Kézvédᔐ eszköz

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

1

Pl.
Egészségügyi, egyszer-
használatos nitril púde-
rozott belsᔐvel, vagy 
púder nélkül, vegyszer-
álló,
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EVE 83

Munkakör/foglalkozás: RTG asszisztens

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz

Klumpa
Csúszásmentes fehér PU talp, fehér 
bᔐr felsᔐrész, antisztatikus, párnázott 
lábfejrész, hasítékbᔐr talpbélés, 
csatos sarokpánt.

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , 

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.
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EVE 84

Munkakör/foglalkozás: RTG asszisztens

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Sugárvédelem*

Ólomgumi kötény
Fogászati takaró. Puha, rugalmas 
ólom-gumi, vízlepergetᔐ, tépᔐ-zár. 2 MSZ EN 421

, , , 

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

Ólomgumi kötény
Hátrészen rögzíthetᔐ védᔐkötény. 
Képerᔐsítᔐ elᔐtt végzett 
munkához. Hatékony védelem a 
szórt sugárzás ellen. Ujjatlan 
kivitel, ami lehetᔐvé teszi a 
könnyᜐ le- és felvételt, váll és hát 
védelemmel ellátott.

2 MSZ EN 421

, , ,

Pl.
Puha, rugalmas ólo-
mgumi, vízlepergetᔐ, 
tépᔐzár.
Pb. 0,25 mm-tᔐl - Pb. 
50 mm-ig

Ólomgumi kötény
Keresztpánttal rögzíthetᔐ 
védᔐkötény. Minden oldalról, 
körkörösen a lehetᔐ legjobb 
védelmet biztosítja. A jobb 
súlyelosztás érdekében válltömés 
és öv.

2 MSZ EN 421

, , , 

Pl.
SD - Speciális felhasz-
nálási területre, pl. 
kardiológia, endosko-
pia.
RW - Szoknya és 
mellény kombinációja 
nagyobb mozgékony-
ságot és egyenletes 
súlyelosztást 
eredményez.
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EVE 85

Munkakör/foglalkozás: RTG asszisztens

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Sugárvédelem

Ólomgumi kötény
Elᔐl-hátul takaró védᔐkötény. 
Hatékony védelem a szórt 
sugárzás ellen. Ujjatlan kivitel, 
ami lehetᔐvé teszi a könnyᜐ le- és 
felvételt, váll és hát védelemmel 
ellátott.

2 MSZ EN 421

, , , 

Pl. LM és M kötény
Modern forma, könnyᜐ 
laza szabásvonal, egy-
szerᜐ záródás, 
praktikus viselet a 
vizsgálatok teljes 
idᔐtartama alatt. 
Az "M" kötények 
csupán záródásukban 
különböznek az LM 
típustól.

Ólomgumi kötény
Gonádvédelem övvel rögzítve. A 
medence területén végzett rtg. 
vizsgálatoknál, különösen a 
csípᔐizületi, comb és ágyék-
gerincoszlop felvételeknél.

2 MSZ EN 421

, , 

Pl.
Férfi gonádvédᔐ
eszköz.

Ólomgumi kötény
Gonádvédelem körültakaró. A me-
dence területén végzett rtg. 
vizsgálatoknál, különösen a 
csípᔐizületi, comb és ágyék-
gerincoszlop felvételeknél.

2 MSZ EN 421

, , , 
Pl.

Nᔐi gonádvédᔐ 
eszköz.
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EVE 86

Munkakör/foglalkozás: RTG asszisztens

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Sugárvédelem

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

2 MSZ EN 421

, , , 

Pl.
Pajzsmirigy-védᔐ 
gallér.

Szemvédelem
Ólomüveg lencsésszemüveg

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

2 MSZ EN 344
MSZ EN 345

, , , 
Pl. Védᔐszemüveg

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

* A sugárvédelmi védᔐeszköz típusát, kivitelét és védelmi szintjét minden esetben az adott munkaterületen jelentkezᔐ legnagyobb RTG terhelés figyelembe 
vételével, az adott munkaterületre konkrétan és a munkavállalóra személyre szabottan kell meghatározni. 
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EVE 87

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szemvédelem

Szellᔐzés nélküli védᔐszemüveg
A 180°-os panoráma látómezᔐ 
torzításmentes látást biztosít. 
Dioptriás szemüveggel együtt is 
viselhetᔐ. Légzésvédᔐ por- és 
félálarcokkal együtt is viselhetᔐ. 
Rugalmas fejpánt. A különbözᔐ 
sisakokkal való kompatibilitás 
érdekében a rugalmas fejpánt 
elforgatható rögzítésᜐ. Indirekt 
szellᔐzési rendszer és káprázat-
mentesség. Karcálló és páramentes 
kivitel. Polikarbonát látómezᔐ; 99,9%-
os védelem az ibolyántúli sugárzással 
szemben

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, 

Pl.
Szellᔐzés nélküli 
(átlátszó keret).
Minden arcra illeszkedᔐ 
orr-rész.
Páramentes, karcmentes 
polikarbonát látómezᔐ.
Széles, antiallergén pánt.
Hagyományos korrekciós 
szemüveg felett is 
viselhetᔐ

Szemvédelem

Védᔐszemüveg
Kényelmes és könnyᜐ termék. 
Ütésálló látómezᔐ: a repülᔐ 
részecskék, cseppecskék, ködperme-
tekkel szemben igen jó védelem. 
Csökkentett súly és optimális 
kényelem a viselᔐ részére. Rugalmas 
keret és szabályozható rugalmas 
pánt, minden fejhez állítható 
kivitelben.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, 

Pl. LG 10
Indirekt szellᔐzés.
Maximális kényelem.
Páramentes, karcmentes 
polikarbonát látómezᔐ.
Hagyományos korrekciós 
szemüveg felett is 
viselhetᔐ.
Orvosi laboratóriumokba.
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EVE 88

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Szemvédelem
Védᔐszemüveg

Víztiszta polikarbonát lencse, gumi 
fejpánt, indirekt ventiláció.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, Pl. LG 20
Kényelmes kosaras 
szemüveg közvetett 
szellᔐzéssel.
Magas védelmi besorolá-
sának köszönhetᔐen 
laboratóriumi munkához
is használható.

Légzésvédelem

Szelepes részecskeszᜐrᔐ félálarc
A szᜐrᔐfélálarcok egy komfortosabb 
változatát kínálja a porálarc. A kiváló 
minᔐségᜐ szᜐrᔐanyag megbízható 
védelmet nyújt a por ellen csekély 
belégzési ellenállás mellett.
Az egyszerᜐbb alkalmazást a rögzített 
gumiszalagok biztosítják. Paneles 
formája javítja a kényelemérzetet és a 
kommunikációt. A szelep csökkenti az 
arcrészen belüli felmelegedést fᔐleg 
meleg és párás körülmények között. 
Névleges védelmi tényezᔐ: 50xMK

3 MSZ EN 
149:2002

FFP3 D

Pl. Wilson 4311
Szelepes, összehajtható.
3 paneles felépítése 
növeli a kényelmet, az 
illeszkedést és nem 
akadályozza a kommu-
nikációt. A bᔐrrel 
érintkezᔐ részei puha 
anyagból készültek. 
Állítható orr-rész. 
Szelepe csökkenti az
arcrészen belüli felme-
legedést. Védelmet 
biztosít különösen meleg 
és párás viszonyok 
között is. Puha, 
izzadságszívó anyag az 
orr-rész körül. A gumi-
pánt állandó feszességet 
biztosít. Könnyᜐ a 
beszéd a maszk 
viselésekor.
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EVE 89

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Légzésvédelem

Szelepes szᜐrᔐfélálarc.
Szᜐrᔐs félálarca. A kiváló minᔐségᜐ 
szᜐrᔐanyag megbízható védelmet 
nyújt a por ellen csekély belégzési 
ellenállás mellett. Az egyszerᜐbb 
alkalmazást a rögzített gumiszalagok 
biztosítják. A szelep csökkenti az 
arcrészen belüli felmelegedést fᔐleg 
meleg és párás körülmények között. 
Névleges védelmi tényezᔐ: 12xMK

3 MSZ EN 
149:2002

FFP2 

Pl. Willson Super One 
3206 szelepes 
szᜐrᔐfélálarc.

Gyógyszergyártás, 
egészségügy, betegellá-
tás, vegyipar.

Légzésvédelem

Részecskeszᜐrᔐ félálarc.
Szᜐrᔐs félálarc. Az elektrosztatikus 
szᜐrᔐanyag megbízható védelmet 
nyújt a por ellen csekély belégzési 
ellenállás mellett. Az egyszerᜐbb 
alkalmazást a rögzített gumiszalagok 
biztosítják. Névleges védelmi tényezᔐ: 
12xMK.

3 MSZ EN 
149:2002

FFP2 

Pl. Willson Super One 
3205 szᜐrᔐfélálarc.

Eldobható, FFP2, kagyló 
alakú maszkkal. A maszk 
az influenza, az A/H1N1 
influenza, valamint a 
folyékony és szilárd 
halmazállapotú aeroszo-
lokkal szemben is 
védelmet nyújt.
Jellemzᔐk:
- Nem szᔐtt, hipoallergén 
szintetikus rostból készült 
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt 
szivacsos megerᔐsítés a 
minél kényelmesebb 
viselet érdekében.
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EVE 90

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Légzésvédelem

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

3 MSZ EN 
149:2002

FFP2 

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 aeroszo-
lokkal szemben is 
védelmet nyújt.
Jellemzᔐk:
- Nem szᔐtt, hipoallergén 
szintetikus rostból készült 
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt
szivacsos megerᔐsítés a 
minél kényelmesebb 
viselet érdekében.
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EVE 91

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Légzésvédelem

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

3 MSZ EN 
149:2002

FFP2 

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 aeroszo-
lokkal szemben is 
védelmet nyújt.
Jellemzᔐk:
- Nem szᔐtt, hipoallergén 
szintetikus rostból készült 
maszk.
- Az orrkidolgozás alatt 
szivacsos megerᔐsítés a 
minél kényelmesebb 
viselet érdekében.
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EVE 92

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Védᔐruha
(testvédelem)

Védᔐruha
Mechanikai ellenálló-képességek: 
dörzsölés- / kopásálló, hasadásálló, 
hajlításálló. Lyukasztásálló, varrásálló, 
égésálló, kemény részecskék a 
behatolása ellen, a radioaktív 
részecskék behatolásának ellenáll. 
Spray teszt. Védelem a fertᔐzᔐ 
anyagok ellen.
Ellenáll az alábbi anyagoknak:
- a vér és testnedvek behatolásának 
(synthetic blood),
- a vér által közvetített kóros, 
behatolásoknak (bacteriophage PHI-
X174, ATCC 13706B1),
- a fertᔐzött folyadékok általi 
mechanikus, kapcsolatba lépᔐ fertᔐzᔐ 
anyagok behatolásának 
(Staphylococcus Aureus, ATCC 
29213),
- a fertᔐzött folyékony aeroszolok, 
behatolásának (Staphylococcus 
Aureus, ATCC 6538),
- a fertᔐzᔐ szilárd részecskék, 
behatolásának (Bacillus subtilis, 
ATCC 9372).

3

EN 
13034:2005
EN 13982-

1:2004
EN 

14126:2003
EN 1073-

2:2002

, , , 

Pl. MUTEX2
Tevékenységi, felhasz-
nálási körök:
Vegyipar, Energia és 
Elektromos ipar, Zöld 
övezet, Ipari tisztítás,
Karbantartás, Egész-
ségügy, Petrolkémia, 
Szolgáltatás, Közmᜐvek, 
Víztisztítás, Laboratóri-
um.

Kézvédᔐ eszköz Egyszerhasználatos kesztyᜐ
Púderezett latex kesztyᜐ. 1 MSZ EN 374

Pl.
Egészségügyi, egyszer-
használatos latex púde-
rozott belsᔐvel, vagy 
púder nélkül, vegyszer-
álló,
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EVE 93

Munkakör/foglalkozás: Sertésinfluenza

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Kézvédᔐ eszköz

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Nitril: sima belsᔐ, sima külsᔐ, 
gránitszerᜐ ujjhegyek, klórozott 
kiképzés.

1 MSZ EN 374

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

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Nitril: sima belsᔐ, sima külsᔐ, 
gránitszerᜐ ujjhegyek, klórozott 
kiképzés.

1 MSZ EN 374

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

Egyszerhasználatos védᔐkesztyᜐ
Nitril, klórozott belsᔐ, sima külsᔐ, 
gránitszerᜐ ujjvégekkel.

1 MSZ EN 374

Pl. Solo Ultra 999
Ideális laboratóriumokba, 
gyógyszergyártáshoz, 
kórházi rutinmunkához.

Lábvédᔐ eszköz
PE cipᔐvédᔐ

70 mikron vastag csúszásgátló 
talppal.

1

Pl.
Gumis polipropilén 
cipᔐvédᔐ, csúszásgátló 
polietilén talprész.
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EVE 94

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Takarítás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma
Védelmi képesség 

jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

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

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

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

Kézvédᔐ eszköz

Mártott kesztyᜐ
Sárga színᜐ természetes latex, 
pamutbolyhozott belsᔐ, 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

1011; ; ; 

Pl.
Prémium minᔐségᜐ latex 
bevonattal készül, mely 
kiváló átszúrás és 
kopásálló tulajdonságok-
kal rendelkezik. Száraz 
és nedves munkahelyen 
is használható.
Ergonómikus kialakítású, 
szellᔐzᔐ kézháttal 
rendelkezik, így rendkívül 
komfortos.

Lábvédᔐ eszköz

PVC védᔐcsizma
Zöld PVC anyag, fröccsöntött talp, 
saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav, 
lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °C-
ig minᔐsítve, csizmabéléssel téliesít-
hetᔐ.

2 MSZ EN 347
MSZ EN 374

, , , , 

Pl. Dunlop.
Pamut textilalapra, dup-
lán mártott, érdes felületᜐ 
PVC védᔐkesztyᜐ.
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EVE 95

Egyéni védᔐeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: Vegyszeres takarítás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Szem- és arcvédelem

Zárt védᔐszemüveg
Zárt szemüvegként a legnagyobb 
védelmet biztosítja. Kényelmesen 
viselhetᔐ látást javító szemüveggel 
együtt. Speciálisan tervezett orrnyerge 
jól használható légzésvédᔐkkel.
A panoráma látómezᔐ 180°-os látást 
tesz lehetᔐvé.

2
MSZ EN 166
MSZ EN 170
MSZ EN 172

, 

Pl. UVEX 9302 
ULTRAVISION

Véd repülᔐ, pattanó 
szilárd részecskék 
ártalma ellen, szoba-
hᔐmérsékleten 30% 
kénsav, 53 % salétrom-
sav, 30% nátrium-
hidroxid, víz, és nem 
veszélyes folyadék fröcs-
csenése ellen, továbbá 
5mm-nél nagyobb méretᜐ 
porszemcsék hatása 
ellen.

Védᔐruha
(testvédelem)

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).

1 MSZ EN 340
MSZ EN 375

, ; 

Pl.
Saválló PVC kötény zöld
vagy fehér.
Méret: 110 x 75 cm.
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EVE 96

Munkakör/foglalkozás: Vegyszeres takarítás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Védᔐruha
(testvédelem)

Savvédᔐ derekas öltöny (300g/m2)
Antisztatikus védᔐöltözék, anyaga 
240-300 gr/m2, 100% poliészter 
szövet, savak és lúgok ellen biztosít 
védelmet 1 perc idᔐtartamig.

2 EN340 
EN368

Pl.
Savvédᔐ ruha, derekas.
Kék vagy más színᜐ 
védᔐöltözék. Anyaga 240 
gr/m2, 100% poliészter 
szövet. Dere-kas és 
kertésznadrágos kivitel, 
egyenes fazonú, gombos 
kabáttal.

Kézvédᔐ eszköz

Mártott kesztyᜐ
Sárga színᜐ természetes latex, 
pamutbolyhozott belsᔐ, 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

1011; ; ; 

Pl.
Prémium minᔐségᜐ latex 
bevonattal készül, mely 
kiváló átszúrás és 
kopásálló tulajdonságok-
kal rendelkezik. Száraz 
és nedves munkahelyen 
is használható. Ergonó-
mikus kialakítású, szellᔐ-
zᔐ kézháttal rendelkezik, 
így rendkívül komfortos.



Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

EVE 97

Munkakör/foglalkozás: Vegyszeres takarítás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

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

MSZ EN 420
MSZ EN 388

MSZ EN
374-1-2-3

3131; ; ; 

Pl.
Termékleírás: pamutra 
mártott, saválló, krepp 
latex, csuklóban szᜐkí-
tett, megerᔐsített csúszás 
elleni érdesítés, mikroor-
ganizmusok elleni vé-
delem.
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EVE 98

Munkakör/foglalkozás: Vegyszeres takarítás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz

Biztonsági cipᔐ
Bᔐr vagy nubukbᔐr felsᔐrész, 
antisztatikus, csúszásgátló, kétrétegᜐ, 
olaj- és vegyszerálló, átszúrásbiztos 
poliuretán talp.

2 MSZ EN 345

, , , , , , 

Pl. Trucker 86040 S2
Elszakadásbiztos cipᔐ-
fᜐzᔐ. Korrózióálló cipᔐ-
fᜐzᔐ lyukak és hurkok. 
Minᔐségi bᔐr felsᔐrészek, 
kiváló páraáteresztési tu-
lajdonságokkal. A felszí-
nen láthatatlanul be-
illesztett 
orrvédᔐvel. Optimálisan 
formált, széles kiképzésᜐ 
fém orrvédᔐ, mely 200J 
energiáig ütésálló. 
Könnyed illeszkedés a 
lábujjaknak. Fém, átszú-
rásvédett talpba illesztett 
betét, mely 1100N erejᜐ 
átszúrásnak áll ellent. 
PU/PU talp. Véd az 
elcsúszásoktól, olaj- és 
benzinálló 
tulajdonsággal. Belsᔐ 
talpbélés kiváló nedv-
szívó képességgel. 
Kivehetᔐ, anatómiai kia-
lakítású betét, kiváló 
nedvszívó képességgel. 
Az Achilles ínt védᔐ hát-
só kialakítás. Bokacsont-
védᔐ. A bélés természe-
tes marhabᔐr vagy nagy 
nedvszívású bélésanyag, 
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EVE 99

Munkakör/foglalkozás: Vegyszeres takarítás

Védelem iránya Védᔐeszköz megnevezése Védelmi 
kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma

Védelmi képesség 
jelzése Egyéb

Lábvédᔐ eszköz

Nᔐi munkacsizma
PVC/nitril felsᔐrész és talp. Ellenáll 
savaknak, lúgoknak, fertᔐtlenítᔐ-
szereknek és a vérnek. Fehér 
felsᔐrész, zöld talp.

2 MSZ EN 345
, 

Pl. Dunlop SB E
PVC/nitril felsᔐrész és 
talp. Ellenáll savaknak, 
lúgoknak, fertᔐtlenítᔐsze-
reknek és a vérnek.
Fehér felsᔐ-rész, zöld 
talp.

Lábvédᔐ eszköz

PVC védᔐcsizma
Zöld PVC anyag, fröccsöntött talp, 
saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav, 
lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °C-
ig minᔐsítve, csizmabéléssel téliesít-
hetᔐ.

2

MSZ EN 347
MSZ EN 374

EN 20345
EN 20347

, , , , 

Pl. Dunlop,
Kényelmes, kiváló hᔐszi-
getelᔐ, energiaelnyelᔐ és 
csúszásbiztos.
A PU védᔐcsizma
antisztatikus, guminál, 
PVC-nél 1/3-dal 
könnyebb és 2/3-dal 
hosszabb élettartamú.
Energiaelnyelᔐ talprész-
be épített, torziós erᔐt 
csillapító speciális betét
injektált TPU anyag a 
boka stabilitásának 
növelésére.
Kiváló csúszás-, kopás-
és vegyszerállóság
a talpmintázatra nem 
tapad a szennyezᔐdés
Nedvszívó talpbetét
kiemelkedᔐ hᔐszigetelᔐ 
képesség.
Szélesebb rüszt és orr.


