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PERSONSKYDD PPE
SKYDDSMATERIEL FÖR SJUKVÅRD, INDUSTRI, 
LIVSMEDEL OCH RENHÅLLNING

PERSONLIG         
RÅDGIVNING
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med produkter inom personskydd. Läs 
mer på vår hemsida och boka gärna ett möte med någon av våra represen-
tanter för att få stöd i dina inköp av skyddsprodukter.

www.polynova.se                                                                                                                        
support@polynova.se                                                                                                   
08-449 29 60
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 PERSON  SKYDD PPE 
I många branscher ställs det krav på personskyddsprodukter. Antingen är det 
människan som ska skyddas mot en risker i omgivningen eller tvärtom – omgiv-
ningen ska skyddas från kontaminering av människan. I bägge fallen uppfyller 
våra produkter högt ställda krav på säkerhet, smidighet och ekonomi.
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NÄR ANVÄNDS 
SKYDDSPRODUKTER       

Användandet av skyddsprodukter inom vården regleras i SOSFS 2015:10, AFS 2018:4. Detta 

innebär att grundläggande personlig skyddsutrustning ska användas inom all vård, oavsett om 

man misstänker smitta eller ej.

Vårdgivaren ansvarar för att personalen har kunskap om, och använder sig av hygienrutiner och utrust-

ning på rätt sätt. Detta ökar patientsäkerheten och förebygger spridningen av smittor.

De grundläggande hygienrutinerna innefattar 

handhygien

användande av handskar, förkläden och rockar

munskydd och skyddsvisir

arbetskläder

hår- och skäggskydd

smycken och bandage på underarmar

Polynovas sortiment av skyddsprodukter täcker många av de behov som finns i vården. Våra produkter 

passar också utmärkt inom andra branscher så som horeca, facility, städ och industri.
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MÄRKNINGAR
För att underlätta valet av skyddsprodukter finns det en uppsjö av standarder och 
märkningar. Ibland är det livsavgörande att valet av skyddsprodukter blir rätt och då 
fungerar märkningarna som en försäkran på produkternas egenskaper. Nedan reder 
vi ut vad de vanligaste märkningarna betyder.

VIRUS

CAT
I

CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven. CE-
märkningen betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säker-
hetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke, det betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU. 
Till en CE-märkt vara hör också en ”försäkran om överensstämmelse”, det är ett dokument där tillverkaren 
försäkrar att varan överensstämmer med EU:s säkerhetskrav.

Produkter märkta med denna symbol är godkända att användas i kontakt med livsmedel. Detta innebär att 
produkten är fri från ämnen som är giftiga att förtära. 

EN 455 är en standard som visar att handskarna är godkända som undersökningshandskar för medicinskt 
bruk. Standarden innehåller 4 testmoment där man kontrollerar att handsken är tät, tålig, inte framkallar irrita-
tion eller allergier samt är datummärkt med en livslängd på max 5 år.
bibehåller sina egenskaper under perioden.

Denna symbol tillhör standarden EN374-5 och innebär attt handsken är motståndskraftig mot virus och 
mikroorganismer

Denna symbol tillhör standarden EN374-1 och innebär attt handsken är motståndskraftig mot minst 3 olika 
kemikalier.

AQL står för Acceptance Quality Limit, och definieras som den nivå som är lägst tolererad. AQL testas 
genom att fylla engångshandskar med vatten för att se om dom är täta. För att få märkas med 1,5 så får 
max 1,5% av sändningen vara defekta.

Handskar märkta med CAT III tillhör en kategori mycket tåliga och täta handskar som skyddar mot allvarliga 
risker. Handskar märkta med CAT III ska alltid vara märkta med pictogram som visar deras skyddsegenska-
per och vara testade av ett oberoende testinstitut.

Handskar märkta med CAT I ska skydda användaren mot mindre risker som kan uppstå vid tex städning och 
matlagning. Dem fungerar också utmärkt i miljöer där man vill öka hygienen.
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ENGÅNGSHANDSKAR
Engångshandskar används inom många branscher och till olika ändamål. Därför finns 
det flera typer av engångshandskar som alla har olika egenskaper. Det är inte helt 
enkelt att välja den handske som bäst lämpar sig för just ditt ändamål och dina händer. 
Därför har vi satt ihop en guide som kan hjälpa dig på traven.

ATT VÄLJA MATERIAL

Nitrilhandskar - Tunna och mycket smidiga handskar som lämpar sig väl för detalje-
rade uppgifter där det krävs presicion. Nitrilhandskarna är mycket populära och finns i 
olika säkerhetsklassningar.

Vinylhandskar  -  Vinylhandskar har en slät och behaglig yta som gör dem skonsam-
ma både att bära och för ytorna man berör. Detta gör vinylhandskarna till ett utmärkt 
val för all typ av omsorg och hygien. Handsken skapar en tät barriär och ger inte upp-
hov till irritation eller allergier.

Polyetenshanskar - One Size som passar de flesta händer. Dessa rymliga handskar 
passar bäst för att öka hygienen i miljöer där många olika händer vidrör ytor tex i han-
teringen av lösgodis eller frukt och grönt.

ATT VÄLJA STORLEK

En bra handske ska fungera som ett extra skinn på din 
hand. För att veta din handskstorlek mäter du handens 
bredd enligt bilden bredvid. 

S 7cm

M 8cm

L 9cm

XL 10cm
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VINYLHANDSKAR FÖR MEDICINSK UNDERSÖKNING       
Puderfria undersökningshandskar av smidig vinyl som är mjuka och snälla mot huden. Vinylhandskarna skyddar bäraren 
mot smitta och bakterier utan att ge upphov till kontakt- eller latexallergi. Handskarna är ftalatfria och CE-godkända enligt 
2777, CATIII. Uppfyller kraven för medicinska engångshandskar EN455-1,2,3,4 samt för virus och kemikalier EN374-
1,2,3,4,5. AQL 1.5. Icke sterila.

ART.NR STORLEK ANTAL/DISP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400024 Small Dispenserbox 100 st Clear 10 disp 48 krt

4400025 Medium Dispenserbox 100 st Clear 10 disp 48 krt

4400026 Large Dispenserbox 100 st Clear 10 disp 48 krt

4400027 Extra Large Dispenserbox 100 st Clear 10 disp 44 krt

NITRILHANDSKAR FÖR MEDICINSK UNDERSÖKNING       
Smidiga undersökningshandskar av elastisk nitril. Handskarna har en hög säkerhetsklassning och är CE-godkända som 
medicinsk utrustning. Märkta enligt 2777, CATIII. Uppfyller kraven för medicinska engångshandskar EN455-1,2,3,4 samt 
för virus och kemikalier EN374-1,2,3,4,5. AQL 1.5. Fria från puder och ftalater. Icke sterila

ART.NR STORLEK ANTAL/DISP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400094 Small Dispenserbox 100 st Violet Blue 10 disp krt

4400095 Medium Dispenserbox 100 st Violet Blue 10 disp krt

4400096 Large Dispenserbox 100 st Violet Blue 10 disp krt

4400097 Extra Large Dispenserbox 100 st Violet Blue 10 disp krt

NITRILHANDSKAR, PUDERFRIA       CAT
I

Engångshandskar av puderfri nitril. Används inom städning, vård och omsorg samt till livsmedelshantering. Handskarna är 
fria från puder och ftalater. Icke sterila

ART.NR STORLEK ANTAL/DISP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400090 Small Dispenserbox 100 st White 10 disp krt

4400091 Medium Dispenserbox 100 st White 10 disp krt

4400092 Large Dispenserbox 100 st White 10 disp krt

4400093 Extra Large Dispenserbox 100 st White 10 disp krt

 
 

POLYNOVAS               
ENGÅNGSHANDSKAR
Vi erbjuder engångshanskar i tre olika material: vinyl, nitril och polyeten. Läs gärna igenom guiden på föregåennde 

sidor som underlättar när du ska välja handske. Alla våra engångshandskar är CE-märkta, livsmedelsgodkända och 

fria från ftalater. 
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ENGÅNGSHANDSKAR, PRÄGLADE       
Transparenta handskar tillverkade av prima LD-polyeten. Ligger förpackade i praktiska dispenserkartonger.  Handskarna 
är rymliga i storleken. De olika storlekarna har samma längd, störst variation är i bredden över handleden. Icke sterila

ART.NR FORMAT ANTAL/RLE ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4490114 Small 34 cm Dispenserpåse 100/disp Transp 5000 st 18 krt

4490115 Medium 34 cm Dispenserpåse 100/disp Transp 5000 st 16 krt

4490116 Large 34 cm Dispenserpåse 100/disp Transp 5000 st 20 krt

ENGÅNGSHANDSKAR, PRÄGLADE & BLOCKADE       
Tillverkade av präglad LD-polyeten för bättre grepp. Levereras blockade om 100 st. Rivs enkelt av en i taget. Icke sterila

ART.NR FORMAT ANTAL/RLE FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4490140 Extra Small 21cm Blockade 100 st / block Transp 50 block 48 krt

4490131 Large 29 cm Blockade 100 st / block Transp 50 block 48 krt

11
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ENGÅNGSFÖRKLÄDEN          
Tillverkade av prima LD-polyeten i olika utföranden och färger. Levereras på rulle, i dispenserkartong eller löspackade. Träs 
enkelt över huvudet och knyts bakom ryggen. Används inom bl.a. industri  och sjukvård.

ART.NR FORMAT TJOCKLEK/VIKT ANTAL/RLE FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400086
800 x 1250 mm
dispenserbox

0,020 mm 50 st / disp Vit 500 st 32 krt

4490111
800 x 1250 mm
dispenserbox

0,020 mm 50 st / disp Transp 500 st 24 krt

4400007
800 x 1400 mm  
på rulle

0,020 mm 100 st Vit 10 rlr 14 krt

4490090
800 x 1400 mm 
på rulle

0,020 mm 100 st Blå 10 rlr 14 krt

4400008
900 x 1600 mm på 
rulle

0,020 mm 100 st Vit 10 rlr 12 krt

 

FÖRKLÄDE MED LÅNG ÄRM OCH TUMGREPP           
Långärmad rock med tryckknappar, tillverkad av vit prima LD-polyeten. Ligger förpackade styckvis i tryckt ytterpåse. One-
size, lämplig för besökare i vårdmiljöer.

ART.NR FORMAT TJOCKLEK/VIKT ANTAL/RLE FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4490119 980 x 1200 mm 0,030 mm
lösa, styckför-
packade

Blå 100 st 30 krt

 
 
 

SKYDDSROCK      
Långärmad rock med tryckknappar, tillverkad av vit prima LD-polyeten. Ligger förpackade styckvis i tryckt ytterpåse. One-
size, lämplig för besökare i vårdmiljöer.

ART.NR FORMAT TJOCKLEK/VIKT ANTAL/RLE ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4490077
One-size  
762 x 1270 mm

0,015 mm
lösa, styckför-
packade

Vit 300 st 15 krt

4400087
One-size  
762 x 1270 mm

0,015 mm
lösa, styckför-
packade

Blå 300 st 15 krt

SKOSKYDDSHÅLLARE
Praktisk hållare för skoskydd som hängs upp väggen i väntrum eller entré. Ett ergonomiskt alternativ som hjälper dig att hålla 
det snyggt och rent samt underlättar städning. Fylls enkelt på med skoskydd i dispenserkartong 4400086 eller 4400081. 
Etikett för märkning av hållaren med ”Skoskydd” medföljer.

ART.NR FORMAT FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4490092 600 x 120 x 160 mm Vit, lackad plåt 1 st 60 krt

SKOSKYDD I REFILLKARTONG     
Grå skoskydd av premiumkvalitet i praktisk dispenserkartong. Passar till skoskyddshållare 4490092.

ART.NR FORMAT KVALITET ANTAL/DISP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400089 Large 150 x 410 mm Premium 200 st Grå 6 disp 12 krt

SKOSKYDD MED RESÅR     
Blå skoskydd tillverkade av präglad LD-polyeten. Användandet av skoskydd är ett effektivt sätt att skydda  
mattor och golv och minska smutsspridning inomhus. 

ART.NR FORMAT KVALITET ANTAL/RLE FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4490118 Medium 150 x 360 mm Standard 100 st/disp Blå 20 disp 22 krt

4400084 Large 150 x 410 mm Standard 100 st/påse Blå 20 påsar 18 krt

4400005 Medium 150 x 360 mm Premium 100 st/disp Blå 20 disp 16 krt

4400019 Large 140 x 410 mm Premium 100 st/disp Blå 20 disp 18 krt

4400084 Large 150 x 410 mm Standard 100 st/disp Blå 20 disp 18 krt
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HÅRNÄT     
Blått hårnät som träs på huvudet för att förhindra att hårstrån kontaminerar miljön.

ART.NR FORMAT TJOCKLEK ANTAL/FP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400101 ONE SIZE 200 st/fp Blå 6 fp krt

SKÄGGSKYDD       
Skydd för både skägg och mustasch. Enkelt att andas igenom och skyddar mot att ansiktsbehåring kontaminerar miljön.

ART.NR FORMAT TJOCKLEK ANTAL/FP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400098 ONE SIZE 100 st/fp Vit 10 fp krt

ÄRMSKYDD        
Smarta polyetenärmar som träs över armen och förhindrar att behåring eller textilfibrer kommer i kontakt med den yttre 
miljön. Finns i blått eller vitt.

ART.NR FORMAT TJOCKLEK ANTAL/FP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400099 220 x 400 mm 0,020 mm 100 st/fp Blå 20 fp
krt

4400100 220 x 400 mm 0,020 mm 100 st/fp Vit 20 fp
krt

SKYDDSPRODUKTER FÖR 
ÖKAD HYGIEN       

Hygien är viktigt inom många branscher och det gäller inte bara att ha rena händer. När du arbetar exempelvis inom 

vården eller med livsmedel så kan det behövas kompletterande skydd som ökar hygienen och säkerställer att miljön 

inte kontamineras av smuts, hår, textilfibrer eller dyligt. Våra smarta skyddsprodukter bidrar alla till en mer hygienisk 

miljö och kan kombineras utefter dina behov.
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PRODUKTER FÖR EN               
HYGIENISK MILJÖ 
Miljöer som används av flera människor och där smittorisker är höga behöver ibland kompletterande skyddsprodukter för 

att göra miljön hygienisk och säker. Våra tvättsäckar och badkarsinlägg gör det säkrare att arbeta och vistas i miljöer där 

smittoriskerna  är höga.

VATTENLÖSLIG TVÄTTSÄCK       
För säker hantering av nedsmutsad textil. Påsen löses upp till 100 % vid 60 grader varmt vatten. Tvättsäcken förhindrar att 
smutsiga/smittsamma textilier kommer i direktkontakt med personal under såväl hantering, förvaring och transport. 

ART.NR FORMAT TJOCKLEK ANTAL/FP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

5000101 45 l 420 x 650 mm 0,020 mm 100 st/fp Transp 5 fp 40 krt

5000100 60 l 550 x 1000 mm 0,020 mm 25 st/fp Transp 4 fp 95 krt

5000099 120 l 760 x 1030 mm 0,020 mm 100 st/fp Transp 3 fp 40 krt

BADKARSINLÄGG
Skydd för badkar tillverkade av prima LD-polyeten. Levereras i smidig dispenserkartong.  
Används främst inom sjukvården för arbetsbesparing och ökad hygien.

ART.NR FORMAT TJOCKLEK ANTAL/DISP ANTAL/PALL ENHET

4490016 2850 x 870 mm 0,030 mm 50 st/disp 45
krt

Att hålla en god hygien med hjälp av skyddsprodukter minskar risken för               
sjukdomsutbrott i miljöer där många vistas. 
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polyGREEN SKOSKYDD MED RESÅR     
Grönt skoskydd tillverkad av grön PE. Användandet av skoskydd är ett effekt sätt att skydda mattor  
och golv och minska smutsspridning inomhus.

ART.NR FORMAT KVALITET ANTAL/FP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400083 Large 150 x 410 mm Miljö 100 st/fp Grön 2000 st 18 krt

polyGREEN SKOSKYDD I REFILLKARTONG       
Grönt skoskydd tillverkad av grön PE i praktisk dispenserkartong.                                                                                         
Passar till skoskyddshållare 4490092.

ART.NR FORMAT KVALITET ANTAL/DISP FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400081 Large 150 x 410 mm Miljö 200 st/disp Grön 6 disp 12 krt

polyGREEN ENGÅNGSFÖRKLÄDEN         
Engångsförkläden tillverkad av grön PE levereras på rulle i dispenserkartong.  
Träs enkelt över huvudet och knyts bakom ryggen.  

ART.NR FORMAT TJOCKLEK ANTAL/RLE FÄRG ANTAL/KRT ANTAL/PALL ENHET

4400085 800 x 1250 mm på rulle i dispenser 0,020 mm 50 st/rle Vit 10 disp 10 
krt

4400088 800 x 1250 mm dispenserbox 0,020 mm 50 st/disp Vit 10 disp 24
krt

SKYDDSPRODUKTER AV GRÖN SOCKERRÄRSBASERAD POLYETEN        
Grön PE är benämningen för polyeten som är tillverkad av sockerrörsbaserat material. Den har samma 
egenskaper som vanlig polyeten och är 100% återvinningsbar, men är alltså tillverkad av huvudsakligen 
förnyelsebar råvara. Ett klart bättre miljöval som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Vi kallar våra produk-
ter i serien polyGREEN - oavsett färg är de alla gröna på sitt sätt.
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