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Hur tolkar man symbolerna på engångshandskens kartong? 

“Vilket skydd erbjuder en engångshandske och vad innebär de olika EU-normerna? ”

Användningen av engångshandskar i vår vardag blir allt mer utbredd. Antalet engångshandskar 
som används exempelvis i USA har ökat från 1 miljard till 20 miljarder. Vi använder engångshand-
skar för att antingen skydda våra processer från kontaminering av människor eller för personligt 
skydd men ofta av båda skälen. När kraven på personligt skydd i arbetslivet ständigt ökar kan 
man fråga sig om vi vet vilken nivå av skydd som våra engångshandskar erbjuder.
på förpackningarna till engångshandskar finns det många olika symboler som hänvisar till olika 
eU direktiv och ett flertal eU-normer. engångshandskar klassificeras antingen enligt det medicin-
tekniska direktivet (MDD), 93/42/eec, för användning i sjukvården för att skydda patienten eller 
enligt direktiv 89/686/eec (ppe) för personlig skyddsutrustning vid riskarbete på laboratorier eller 
vid sterilarbete. Som namnen anger är det i första hand patientens skydd som är viktigt enligt  
MDD direktiv och ppe direktiven fokuserar på att skydda operatören. Man tar därför för givet att i 
de applikationer som kräver skydd av operatören används engångshandskar som är registrerade 
enligt ppe direktivet. Tyvärr är det inte alltid på detta vis då vi som köper in handskar inte känner 
till skillnaden mellan kraven i ppe-direktivet och MDD-direktivet.
 

Hur identifierar man en handske registrerad enligt det Medicintekniska direktivet (MDD)?

Under ce märket på kartongen finns ibland en referens till standarden eN 455 “Medicinhandske för engångsbruk” som en 
enkel identifikation: 

EN455
                                            

Icke-sterila handskar som är registrerade enligt det medicintekniska direktivet är vanligtvis märkta på kartongen med “under-
sökningshandske” eller ”medicinsk undersökningshandske” för att understryka dess syfte att erbjuda patienten ett skydd. Den 
här typen av engångshandskar är en klass 1 handske enligt direktivet och tillverkaren kan därför utföra en egen certifiering 
av handsken. Till skillnad från sterila undersökningshandskar eller operationshandskar behövs ingen oberoende validering av 
tillverkarens testresultat av en utomstående organisation.

Några av punkterna i de normer som används för att beskriva en Medicinteknisk handske är:

EN455-1  Mäter de knappnålsstora hålen (“pinholes”) med ett vattenläckagetest på ett bestämt antal handskar. För  
  att uppfylla det medicintekniska direktivet skall handsken ha en ”acceptabel kvalitetsnivå” (Acceptable  
  Quality Level= AQL) på 1.5 avseende hål när man använder ett provuttag. AQL-värde på 1.5 innebär en   
  statistisk sannolikhet att 1,5 % av handskarna är defekta med hål. 
  Det statistiska medelvärdet är 1,5 % men det maximala procentuella antalet defekta handskar kan vara så   
  högt som 3,17 %. Beroende på provuttaget för sjukhusapplikationer är vattenläckagetesten tillräcklig för att   
  beskriva vilken nivå av skydd handsken ger patienten.

EN455-2 • Beskriver de fysiska egenskaperna så som dimensioner och draghållfasthet. Draghållfasthet mäts i Newton  
  (N) och beskriver hur mycket kraft som behövs för att handsken skall gå sönder. eN455-2 definierar mini-  
  mivärden för olika material. en undersökningshandske i latex skall klara 9N medan en operationshandske   
  skall klara av 12N. Draghållfasthet är en relevant test som beskriver hur material av samma tjocklek klarar  
  av yttre påverkan.
  Notera att draghållfasthet inte är ett krav enligt ppe direktivet .  
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EN455-3 För latexhandskar måste innehållet av latexprotein testas. Tillverkaren får inte hävda att handsken har  
  mindre än 50 mikrogram vattenlösligt protein.  

EN10993-10 Som en del av eN455-3, skall en riskbedömning göras (enligt eN1441 eller eN ISO 14971) för att fastställa  
  risken för att handsken orsakar oönskade hudreaktioner. en del av denna process kan innefatta tester av- 
  seende handskens skydd mot biologiska risker (i enlighet med ISO 10993) och speciellt med hänsyn till   
  cytotoxicitet, sensibilisering och hudirritationer. Sensibilisering är den viktigaste parametern när det gäller  
  allergiska reaktioner orsakat av engångshandskar. Upprepade pricktester eller Buehler tester används ofta   
  för att upptäcka kemikalier som orsakar sensibilisering. en ännu känsligare metod är ett maximeringstest   
  som kombinerar pricktester med ett adjuvant i syfte att stimulera ett immunsvar.
 

Hur identifierar man en handske registrerad enligt PPE Direktivet?
Vi har konstaterat att vid många vardagliga applikationer är skyddet av operatören viktigast och de engångshandskar som  
man använder bör lämpligen omfattas av ppe direktivet. För att hitta rätt personlig skyddsutrustning för skyddsingenjörer  
och skyddsombud mot de olika faror och risker som finns är personlig skyddsutrustning indelad i:
enkel design (“simple design category 1”)
Komplex design (”complex design category 3”).

Hur kan en handske med enkel design erbjuda skydd?
enkel design anses ge skydd vid låga risker. en handske med enkel design skyddar operatören mot 
svaga rengöringsmedel och utspädda detergenter som har effekter som är reversibla. Förutom att 
en handske av enkel design ska vara ce märkt så skall det också klart framgå på förpackningen 
att handsken endast skall användas vid minimala risker (“For minimal risks only”). Detta skall vara 
skrivet på kartongen med det officiella språket i det land som handsken skall användas.
Utmärkande för enkel design är den intern-certifiering som tillverkaren utför utan krav på tester 
enligt särskilda standarder. Givetvis bör man förvänta sig att tillverkaren sätter samman en teknisk 
specifikation (som kan innehålla tillverkningsprocess, ISO certifiering, kvalitetskontroll, förpacknings-
specifikation, reklamationshantering o.s.v.) men det krävs ingen extern validering. Med utgångspunkt 
från denna beskrivning kan man dra slutsatsen att engångshandskar med enkel design är mindre 
lämpliga vid arbete där man skall skydda sig från stänk av kemikalier och mikroorganismer. 

Vilka ytterligare egenskaper har en handske med Komplex design?
Komplex design innefattar de högsta riskerna, vanligen definierade som irreversibla risker. engångshandskar inom denna 
kategori är handskar som ger skydd vid stänk av kemikalier och mikroorganismer. Denna typ av engångshandske bör uppfylla 
följande harmoniserade normer: eN374-1 (terminologi och funktionskrav), eN374-2 (penetration av kemikalier och mikroorga-
nismer), eN374-3 (permeation av kemikalier), eN388 (mekaniska risker) och eN420 (allmänna krav på handskar).   
 
Avgörande för handskar med komplex design är regelbunden inspektion av extern auditör, så kallad ”notified body”. Detta 
framgår tydligt då en ppe kategori III handske under ce märket på förpackningen har fyra siffror (t.ex. 0120 = SGS, 
0493=centexbel, 0321=Satra, 0123=TÜV o.s.v.). Kodsiffrorna hänvisar till den externa auditören som har inspekterat process- 
och kvalitetsäkringssytemet hos tillverkaren. 

0123
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Dessutom har engångshandskar, registrerade som komplex design, två eller tre av följande symboler beroende på om de har 
testats enligt 1994 eller 2003 års version av de normer som är relaterade till eU-direktivet 89/686/eec, för personlig skyddsut-
rustning (ppe)

   
1994 2003

en 374-3:

Testad för skydd mot 
kemisk permeation

 

eN374-3

AKL

 
Låg resistens eller 
”waterproof” gloves

eN388: 

Testad för skydd mot me-
kaniska risker (förslitning, 
skärskada, punktering) 

 
ej tillämplig symbol för 
engångshandskar som för-
modligen inte kan klassas 
för mekaniskt skydd

eN374-2: 

 
Testad för skydd mot 
vätskepenetration och 
mikroorganismer 

eN374-2

Level 2

 
Användarinstruktion 
 
 

 
Vanligen infälld i  
symbolen som ett ”i”

 

Ett godkännande enligt komplex design kan ske på två sätt:  

Paragraf 11A “EC quality control system for the final product” föreskriver att prover skall testas av en 
extern part och årligen upprepas för att säkerställa bibehållen kvalité hos en produkt som är CE märkt”.
 
Paragraf 11B “System for ensuring EC quality of production by means of monitoring”, vilket innebär att 
tester kan utföras av tillverkaren men kvalitetskontrollsystemet hos tillverkaren regelbundet skall inspekteras av en extern part, 
”Notified Body”.
Dessa detaljer är viktiga som en förklaring till varför vissa tillverkare fortsätter använda 1994 års version av direktivet för per-
sonlig skyddsutrustning och andra 2003 års version. paragraf 11A kräver att tillverkaren använder de senaste normerna, alltså 
2003 års version, men ett sådant krav tycks inte föreligga om tillverkaren väljer möjligheten till intern inspektion enligt artikel 
11B. 

Vad är skillnaden mellan 1994 och 2003 års direktiv avseende personligt skydd?
1994 års version skilde inte mellan tunna eller tjockare engångshandskar för skydd mot stänk från kemikalier. Genomförda tes-
ter enligt relevanta normer (ex. eN388, eN374-2 och eN374-3) var kriteriet för att erhålla en registrering enligt 1994 års norm 
som dock saknade uppsatta minimivärden. Avseende symbolen för mekaniska risker (eN388:1994) klarar antagligen ingen 
engångshandske ett resultat bättre än noll, för de specifika mekaniska testerna för motstånd mot skavning och punktering. på 
samma sätt gällande testning av kemisk penetration kunde tillverkaren välja fyra valfria kemikalier och resultatet hade mindre 



BILD 3

betydelse så länge testen var utförd. Hur som helst om det finns ett “i” på symbolen innebär det att användaren kan finna mer  
information på förpackningen eller hos tillverkaren. När det gäller testning av skydd mot penetration av vätska och mikroorga-
nismer (eN374-2:1994) kunde tillverkaren fritt välja nivån av “pinholes” på handsken (AQL 4.0, 1.5 eller 0.65) utan att normen 
fastslog ett minimivärde. 2003 års normer som är relaterade till ppe direktivet erbjuder mer rigorösa kriterier avseende tester 
och skiljer ut tunna engångshandskar från andra skyddshandskar. Följande bör noteras:
 
 
EN388: 2003 (skydd mot mekaniska risker) – denna symbol får bara användas om handsken uppnår ett resultat > 0 i minst 
ett av de fyra specificerade testerna. Ingen tunn engångshandske gör det. 
 
 
EN374-3: 2003 (bestämning av kemikaliers permeation) – denna symbol med en glasbägare får bara användas om 
genombrottstiden för en kemikalie är minst 30 minuter (nivå 2) för tre av 12 förutbestämda kemikalier (se tabell nedan). Under 
bägaren skall bokstavskoden för de testade kemikalierna anges. I varje kemikalieklass har den mest aggressiva kemikalien 
valts för att simulera ett ”worst case” förhållande för användaren. Därmed innebär eN374-3: 2003 en väsentlig förbättring mot 
tidigare norm vad gäller relevant information om skydd mot kemikalier.
Vid en noggrannare undersökning av dessa tolv kemikalier så inser man att ingen normal tunn engångshandske oavsett mate-
rial klarar av nivå 2 för tre av de tolv kemikalierna. 

 

     Bokstavskod      Kemikalie     CAS No  Klass   
 A      Metanol     67-56-1  primär alkohol
 B      Aceton     67-64-1  Ketoner
 c      Acetonitril     75-05-8  Nitrilföreningar
 D      Di-klorometane    75-09-2  Klorinerade kolväten
 e      Koldisulfid     75-15-0  Svavelhatltiga organiska föreningar
 F      Toluen     108-88-3  Aromatiska kolväten
 G      Dietylamin     109-89-7  Aminer
 H      Tetrahydrofuran    109-99-9  Heterocykliska föreningar och etrar
 I      etylacetat     141-78-6  estrar
 J      n-Heptane     142-85-5  Mättade kolväten
 K      Natriumhydroxid 40%    1310-73-2  Oorganiska baser
 L      Svavelsyra 96%    7664-93-9  Oorganiska syror

För att belysa de begränsningar som den kemiska barriären hos tunna engångshandskar har samt understryka att tunna 
engångshandskar endast är avsedda som ett stänkskydd mot kemikalier har EN374:2003 tagit fram en ny symbol. 
 
 
Frågetecknet i mitten av bägaren anger att vid en riskbedömning har engångshandsken en låg kemikalieresistens. Det är inte 
tvingande för tillverkaren att utföra några tester med de tolv angivna kemikalierna och den nya symbolen innebär endast att 
handsken uppfyller penetrationstesten (vattenläckagetest) enligt eN374-2:2003. Det är klokt att söka mer information från till-
verkaren avseende genombrottstider för specifika kemikalier. Man skall också komma ihåg att dessa testdata ofta är baserade 
på nedsänkning av handsken i kemikalie och motsvarar inte hur handsken används. Dessutom ska man vara medveten om att 
ett enkelt laboratorietest som utförs på en helt oanvänd handske inte kan motsvara hur handskens funktion påverkas av andra 
faktorer vid laboratoriearbete såsom tex värme etc.
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EN374-2: 2003 (bestämning av skydd mot penetration av kemikalier och/eller mikroorganismer genom ett poröst material). 
Detta är en viktig test för dem som använder engångshandskar för att skydda sig mot mikroorganismer eftersom den ger en 
indikation om handskens skyddsegenskaper mot kemiska och biologiska risker. De flesta engångshandskar testas med ett vat-
tenläckagetest. Baserat på ISO 2859 tas ett specifikt antal handskar ut från varje batch för testning. Handskarna fylls med vat-
ten för att testa antalet “pinholes”. Antalet ”pinholes” mäts i termen AQL eller ”Acceptable Quality Level, där AQL= 0.65 är den 
lägsta nivån av ”pinholes” och 4.0 den högsta. (ju lägre AQL desto bättre!) För att kunna använda denna symbol och som en 
del av processen att uppfylla en registrering enligt komplex design måste engångshandsken ha ett AQL-värde =1.5 eller bättre. 
eN374-2: 2003 beskriver dessa AQL-nivåer som ofta anges under symbolen: 
 

Resultatnivå Acceptabel  
  kvalitetsnivå (AQL) 

    Level 3  <0.65 
    Level 2  <1.5 
    Level 1  <4.0 

 
Engångshandskar med komplex design 
Vi har nu visat att de nya versionerna av normer från 2003 som är relaterade till direktivet för personlig skyddsutrustning (ppe) 
har inneburit en betydande utveckling i form av tydligare regler avseende engångshandskar. Tyvärr innebär tolkningen av 
dessa normer fortfarande att det finns skillnader i hur en handske uppfyller direktiven. Till och med ackrediterade inspektörer 
tycks tolka normerna på olika sätt och kan ge potentiella motsägelsefulla resultat vilket kan belysas med dessa två exempel:

Minimumlängd hos en engångshandske 
Trots att både 1994 och 2003 års version av eN420 “Allmänna krav på skyddshandskar” anger minimilängder för handskar så 
finns det undantagsklausuler som tillåter tillverkaren att leverera kortare handskar om det anges en orsak. enligt eN374-1:2003 
fastslås dock att skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer skall ha en minimilängd avseende den skyddande delen 
enligt eU norm 420(eN420). Denna skärpning av normen har gjorts för ett bättre skydd av handleden.. Normen eN-420 speci-
ficerar att minimilängden för storlek 9 (Large) och 10(XL) skall vara 25 cm respektive 26 cm. 

Skydd mot viruspenetration
När en stor del av operatörerna allt oftare behöver skydd mot biologiska risker så ökar oron avseende vilket skydd engångs-
handsken egentligen kan erbjuda. Vi har tidigare slagit fast att symbolen för penetration av kemikalier och mikroorganismer  
(enligt eN374-2: 2003) är den norm som måste uppfyllas. Denna standard är dock baserad på vattenläckage testet och kan 
inte erbjuda en fullständig garanti avseende barriäregenskaperna för en engångshandske när den utmanas av en mikrobiolo-
gisk organism. I detta sammanhang beskriver paragraf 3.2 i eN374-1:2003 att testmetoden eN374-2 (2003) är tillräcklig för att 
bevisa att engångshandsken har en effektiv barriär mot bakterier och svampar men inte för skydd mot virus. Vissa ackredite-
rade inspektörer hävdar att det nu bör anges ”skyddar inte mot virus” på förpackningarna av engångshandskar. Därmed bör 
en engångshandske som används I laboratoriemiljö genomgå speciella tester avseende viruspenetration exempelvis ASTM 
F1671-97b.



Konklusion 

Genom att kontrollera märkningen på kartongen till de engångshandskar som vi använder kan vi ta reda på om vi har  •	
rätt typ av engångshandske inför det aktuella arbetet som skall utföras.

engångshandskar som är certifierade enligt det medicintekniska direktivet är framtagen för att skydda patienten och  •	
är inte designad för personligt skydd av en operatör på ett laboratorium. I de flesta applikationer på laboratorier och   
i tillverkningsindustri där man fokuserar på personligt skydd och processkydd mot kemikalier och mikroorganismer så   
måste handsken uppfylla de krav som ställs i eU-direktivet för personlig skyddsutrustning, ppe 89/686/eec.

I direktivet framgår det att en handske med komplex design är de mest lämpad handskarna att använda som skydd   •	
mot stänk från kemikalier, biologiska risker och mikroorganismer.

För ytterligare information

Nordic Biolabs AB
Tel vxl  08-630 85 00 
e-post  info@nordicbiolabs.se 
Hemsida  www.nordicbiolabs.se
 
Tillverkarens hemsida: www.shieldscientific.com

Artikeln är översatt från engelska till svenska av Nordic Biolabs AB med godkännande från Shield Scientific och   
författaren  Cisco Robles. SHIELD Scientific är ett företag som utmanar existerande produkter på marknaden av- 
sedda att skydda händer vid laboratoriearbete men även vid steril- och renrumsarbete. Deras varumärken SHIELD   
skinTM och duoSHIELDTM uppnår detta genom förbättrad specifikation, komfort och skydd.

SHIELDskinTM, duoSHIELDTM, ORANGE NITRILETM, ICE NITRILETM och SKIN NITRILETM är varumärken hos    
SHIELD Scientific B.V.



Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby, 
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, +mailadress

Rätt handske vid rätt tillfälle - Vi reder ut begreppen!

För skydd mot kemikaliestänk och biologisk smitta ska ppe cat III 
handskar användas på laboratoriet (vid arbete med t ex etBr ska  
man välja en Nitrilhandske utvärderad för laboratoriemiljö) 
Vet du om du använder rätt handske?

Vi erbjuder kostnadsfria seminarier inom området, skräddarsydda efter 
era behov eller, om så önskas, personlig rådgivning. 


