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Hantering av cytotoxiska kemikalier

Använder jag rätt handske för att skydda mig själv och produkten?
     
Under perioden 1977 och 2006 hade antalet cancerpatienter ökat med 25 % i Storbritannien.1 Då kemoterapi vanligen 
är den första åtgärden för att ge sig i kast med sjukdomen borde därför säkerhetsaspekten vid beredning av cytotox-
iska kemikalier bli allt viktigare.

Studier gjorda på försöksdjur har resulterat i att International Agency for Research on Cancer klassificerat visa cytotox-
iska läkemedel som potentiellt cancerframkallande, mutagena och skadligt för foster.2 De potentiellt skadliga egenska-
perna i dessa läkemedel har uppmärksammats av HSE (Health and Safety Executive) i England vilka har publicerat 
två informationsblad om ämnet.”Safe handling of cytotoxic drugs”och “Handling cytotoxic drugs in isolators in NHS 
pharmacies”, i samarbete med MHRA.3, 4 
Lika viktigt är det att säkerställa produkten/läkemedlets integritet och då framförallt från mikrobiologisk kontaminering. 
Idag regleras produktion av läkemedel noggrant via EUkommissionens GMP regler, som noggrant beskriver förutsätt-
ningarna och kraven vid läkemedelstillverkning.5

Med detta som bakgrund syftar den här artikeln till att påvisa engångshandskarnas avgörande roll som både personlig 
skyddsutrustning och skydd av produkter bestående av cytotoxiska ämnen   

Personligt Skydd
Det faktum att många cytotoxiska läkemedel är farliga innebär att arbetsgivaren har en skyldighet riskbedöma arbete 
där dessa läkemedel ingår.3 Dessutom innebär den möjliga cancerogena effekten av vissa anti-cancermediciner att 
de lyder under Appendix 1 i COSHH (Control of Substances Hazardous to Health).3 För operatörer/laboranter som 
arbetar med preparering och hantering av kemoterpiläkemedel är den vanligaste formen av exponering hudkontakt och 
inandning. Även en oskadad hud är potentiellt utsatt då en del läkemedel irriterar hud. Som en del av en övergripande 
riskanalys bör följande punkter beaktas:

- Produktens grad av cytotoxicitet 

- Exponeringstid av läkemedlet 

- Frekvensen av exponeringen

Ofta är det den behandskade handen som kommer i kontakt med kemikalien och därmed bör man studera engångs-
handskarnas specifikation för att utröna om handsken uppfyller kraven för just personlig skyddsutrustning. Detta är 
viktigt då man inte vet vilka ackumulerade effekter som kan uppstå vid regelbunden exponering med små doser av cy-
totoxiska kemikalier. Oftast sker tillverkningen av anticancerläkemedel i en sluten enhet, exempelvis i en isolator, och 
risken för exponering blir därmed beroende av effektiviteten på isolatorns handskbarriär.  Efter produktionen kvarstår 
dock risken för exponering av kemikalierester på exempelvis förpackning eller glasampullen. 

I direktivet för personlig Skyddsutrustning (1992) eller i Sverige föreskrift AFS 2001:03, anges att lämplig person-
lig skyddsutrustning (PPE) skall tillhandahållas när inga andra alternativ finns för att minimera riskerna.3 Personlig 
skyddsutrustning inkluderar skydd av händerna men man kan fråga sig hur man fastställer om en engångshandske 
är ett lämpligt skydd. När det huvudsakliga syftet är personligt skydd bör man därför välja en handske som är regist-
rerad enligt EU direktivet 89/686/EEC för Personlig Skyddsutrustning (PPE) före en handske som är registrerad enligt 
Medical Device Directive 93/42/EEC vilken istället inriktar sig på skyddet av patienten. På samma sätt bör man givetvis 
därför också välja engångshandskar som är designade för att ge bästa skydd när man vet vilka kemikalierisker som 
föreligger.
Handskar som ger bästa skydd benämns som handskar med komplex design eller Kategori III handskar.6 En engångs-
handskes registreringsstatus får man enklast reda på genom att ta del av tillverkarens ” Declaration of Conformity” 
vilket är ett krav under PPE direktivet och ytterligare detaljer om registreringsstatusen finns oftast i produktdatabladet. 
Engångshandskens förmåga att motstå permeation och penetration av cytotoxiska substanser är alltså mycket viktigt.4   

Permeation
Permeation definieras som “den process när en kemikalie migrerar genom en skyddshandske på molekylär nivå” *7. 
När man ska utvärdera permeationsegenskaper hos en engångshandske i sin riskanalys är det nödvändigt att er-
hålla data specifikt för cytotoxiska ämnen. Denna typ av information har tidigare rapporterats som bristfällig, men har 
numera blivit bättre.*8 Idag finns omfattande information och tillverkarna tillhandahåller information baserat på tre olika 
standarder:
   

- ASTM D6978-05 “Standard Practice for Assessment of Resistance of Medical Gloves to Permeation by 
  Chemotherapy Drugs” 

- ASMT F739-99a “Standard Test Method for Resistance of Protective Clothing Materials to Permeation by 



  Liquids, Gases Under Conditions of Continuous Contact” 

- EN374-3:2003 “Protective gloves against chemicals and micro-organisms – Part 3: Determination of 
  resistance to permeation by chemicals” 

Alla tre normerna erbjuder en metod för kemisk permeation men i Europa är det EN374-3 som oftast används.8 Det är 
dock endast ASTM D D6978-05 som har utvecklats speciellt för handskar avseende permeation av cytotoxiska ämnen. 
Här följer en tabell som beskriver de huvudsakliga skillnaderna mellan de tre olika standarderna.   

Parameter ASTM F 739-99a ASTM D6978-05 EN374-3:2003

Testtemperatur 21° C (+/- 5° C) 35° C (+/- 2° C) 23° C (+/- 1° C )

Permeation; hastighet 0,1 µg/cm²/Min 0,01 µg/cm² /Min
Testmetod enligt F 739 

1,0 µg/cm²/Min

Omfattning Motståndskraft mot 
kemikalier i allmänhet

Resistens mot cytotoxiska 
ämnen

Motståndskraft mot 
kemikalier i allmänhet

Testtid 240 minuter 240 minuter 480 minuter

Vad testas?

Ingen information om 
vilka kemikalier eller 
koncentrationer man 

måste testa. Tillverka-
ren väljer själv.

9st cytotoxiska ämnen varav 
7st är bestämda och 2st 

extra kemikalier väljs av den 
som testar.

12st standardkemi-
kalier specificeras i 
EN374-1:2003, men 
inga cytotoxiska äm-

nen. Därmed inget stöd 
för val av cytotoxiska 

ämnen i testen

Område på handsken 
som testas

Material med olika 
tjocklek testas. Utsidan 
skall vara i kontakt med 

kemikalien.

Tunnaste delen av hand-
skens handflata eller ärm-

uppslag samt utsidan som är 
i kontakt med kemikalien

Handskens handflata 
och utsida ska vara i 

kontakt med kemikalien

ASTM D D6978-05
Alltmer används ASTM D6978-5 vid riskanalyser då metoden är mer anpassad efter de behov som finns vid utvärdering 
av cytostatika. Dessutom har ASTM D6978-5 testtemperaturen 35° C (+/- 2° C) som med andra ord efterliknar han-
dens temperatur. Man ska observera att ökad temperatur innebär ökad permeation. Med tanke på de risker som vissa 
cytostatika innebär är denna standard att föredra då den ger bäst känslighet avseende permeationshastighet. Den är 
faktiskt hundra gånger mer känslig jämfört med EU normen. Dessutom är det endast denna standard som stipulerar 
vilka cytotoxiska ämnen och vilka koncentrationer som skall testas. 7st ämnen är obligatoriska (Carmustine, Cyclop-
hosphamide, Doxurubicin HCI, Etopside, Fluorouacil, Paclitaxel and Thiotepa), och ytterligare 2st ämnen kan väljas av 
den som testar. Den finns rekommendationer på ytterligare 17st kemoterapi ämnen och föreslagen koncentration för 
ytterligare testning. ASTM D6978-05 specificerar uttryckligen att det är handskens tunnaste del som utsätts för kemika-
lien som ska testas.    
Skillnaden mellan ASTM D6978-05 and EN374-3:2003 avseende permeationshastighet framgår tydligt av följande 
jämförelse av Carmustine and Thiotepa:

Testkemikalie TEST 1: EN 374-3:2003 TEST 2: ASTM D6978-05

Carmustine 3.3 mg/ml Inget genombrott efter 240 minuter Genombrottstid 2.1 minuter

Thiotepa 10.0 mg/ml Inget genombrott efter 240 minuter Genombrottstid 75.5 minuter

Om en riskbedömning baseras på EN374-3: 2003, kan användaren felaktigt ges intrycket att engångshandsken ger ett 
längre skydd mot permeation av Carmustine and Thiotepa. 



Handskens tjocklek och materialtyp är inte de enda parametrarna som styr permeationen. Man har även föreslagit att 
olika kompositioner av ett material från en tillverkare bör testas med samma typ material från andra då olika tillverkare 
kan skilja i permeationsmönster.8 När man utvärderar permeationsegenskaper i en engångshandske ska man uppmärk-
samma att desinfektion av handsken under användning försämrar handskens motståndskraft mot kemikalier. I motsats 
till reglerna EU GMP, rekommenderar därför visa myndigheter att man inte ”spritar” engångshandskar när man hanterar 
cytostatika.5, 8  

Penetration 
Penetration beskrivs som “ett kemiskt ämnes passage genom poröst material, sömmar, små mikroskopiska hål, eller 
andra defekter hos engångshandsken”.7 Frågeställningen om huruvida termen penetration har lyfts fram som speciellt 
viktig när man arbetar i isolatorer. Detta gäller speciellt i isolatorer som arbetar under övertryck och därmed ger en ökad 
risk för läckage genom hål eller andra defekter i handskens barriär.4

Handskar som används som personlig skyddsutrustning mot cytostatika är troligen registrerade som Komplex Design 
enligt PPE Direktivet (89/686/EEC). En del av registreringsprocessen innebär testing enligt EN374-2: 2003.9 
För engångshandskar innebär detta att handsken genomgår en vattenläckagetest och handskens porositet definieras 
av olika prestandanivåer (Tabell 2). Enligt EN374-1:2003 anses en engångshandske vara resistent mot mikroorganis-
mer om den når upp till ett AQL-värde (Acceptable Quality Level) på 1.5 eller Level 2.10 Ett AQL-värde på 1.5 godtar den 
statistiska sannolikheten att mindre än 1.5% av handskarna i en batch har defekter. Ett AQL-värde på 0.65 innebär en 
stramare säkerhetsnivå och medför därmed en mindre risk för handskar med ”pinholes” och därför ett ökat personligt 
skydd.
 
Tabell 2: Annex A (EN374-2: 2003) Quality Assurance Procedure to be used in glove manufacture9 

Performance level Acceptable quality level (AQL) unit Inspection levels

Level 3 <0.65 G1

Level 2 <1.5 G1

Level 1 <4.0 S4
  

Om man accepterar att farliga substanser kan passera genom handskar via penetration, så är engångshandskar med 
ett lågt AQL-värde att föredra.8

 
Andra överväganden för personligt skydd
Nationella Säkerhetsföreskrifter Safety Standards (ett urval beskrivs nedan):

Förutom den engelska organisationen HSE finns det ett antal organisationer i Europa som har utfärdat specifika riktlin-
jer för personligt skydd vid hantering och beredning av cytotoxiska läkemedel. Exempel på dessa organisationer är: 

• Berufsgenossenschaft fuer Gesundheit und Wohlfahrt (BGW) – det Tyska sällskapet för 
hälsoservice. De har givit ut brochyren M620 “Safe handling of cytostatics”, som ofta citeras i 
litteraturen 

• TRGS 525 Tekniska regler för arbete med farliga ämnen

• Suva (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt): Check list PPE From. 6709/1

• Institute  for Applied Healthcare Sciences  (IFAHS)  - Quality Standard for the Pharmacy 
  Oncology Service in Germany

• Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) Les médicaments cytstatiques en 
  milieu de soins. 

o Toxicité et risques professionnels. Fiche Médico-Technique 33.

o Recommendations pour la prévention des risques professionnels. 
   Fiche Médico-Technique 36



Nedanstående tabell ger viss insikt i den vägledning som HSE, BGW (Germany) och The Institute for Applied Health-
care Sciences or IFAHS (Germany) har givit ut :

(Tabellen har bibehållits i artikelns originalspråk) 

Comparison of the the features & 
benefits of different guidance BGW*11 IFAHS*8 HSE*3&4

Gloving system & thickness
Min. of 0.3mm thickness. 
Double-glove with two dif-

ferent colours

Double-gloving recommen-
ded No specific guidance

Minimum length Minimum 28 cm No specific guidance No specific guidance

Glove wearing time
Change after every 30  mi-
nutes, regardless of visible 
contamination or damage

Change after shift - up to 3 
hours/180 min and/or when 

contaminated

Change gloves at least 
every 4 hours when 
working in isolator

AQL - resistance against 
penetration/ freedom from 

holes

Mentions  AQL 1.5 as 
per EN 455-1 for medical 

gloves

Mentions AQL 1.5 as per 
EN 455-1 for medical glo-

ves or AQL 0,65 or 1,5 or 4 
as per EN 374-2

No specific guidance

Recommended norm for 
permeation testing of cyto-

toxic agents
EN 374-3 EN 374-3 No specific guidance

Avoidance of allergies

Powder-free gloves. If latex 
use only those with low 

latex protein content. Synt-
hetic latex preferred.

Use powder-free latex 
gloves. Select latex gloves 
with low latex protein con-
tent (<30µg/g if possible). 

Use thiuram free to reduce 
risk of allergic contact der-

matitis.

If latex gloves are used 
then a risk assessment 

as part of COSHH 
needs to be underta-

ken.

Other glove-related requi-
rements Use good fitting gloves

Vinyl gloves are not  re-
commended due to low 

chemical resistance & poor 
fit

In isolators operating 
under negative pres-

sure, it is essential that 
only well-fitting gloves 

are used to avoid 
ballooning

  

Användningstiden för handskar verkar vara den parameter som varierar mest. Notera i detta sammanhang att BGW 
nämner ocklusion/ingen luftcirkulation för handen som en orsak varför handskar ska bytas var 30:e minut.11 Orsaken 
är att handsvett och värme som utvecklas i den lufttäta handsken underlättar den cytotoxiska kemikaliens möjlighet 
att komma i kontakt med huden. Dubbla handskar som ger ett extra skydd med dubbla barriärer bör därför används.8 
BGW rekommenderar i detta sammanhang användandet av olikfärgade handskar för att snabbare upptäcka om yt-
terhandsken blivit defekt under arbetet.11

Ovanstående berör huvudsakligen frågeställningen om handskydd i det område där kemoterapi kemikalier tillreds. 
Tillredningen sker oftast i en avskiljd enhet där man ofta använder sterila handskar som minst är 28-30 cm långa. Efter 
beredningen kan fortfarande exponering ske via kemikalierester på förpackningen eller ampullen. Risken för expone-
ring för farliga ämnen kvarstår därmed och behovet av en icke-steril skyddshandske. Kraven som man ställer på den 
sterila handsken bör därför även gälla en icke sterila handske. Icke sterila engångshandskar är oftast tunnare än de 
sterila och är sällan testade specifikt för cytotoxiska ämnen*8. De vanligast använda icke sterila engångshandskarna 
är dessutom kortare (24 cm) och är därför inte lämpliga om man önskar ett bra skydd ända upp till handleden. I tabel-
len ovan rekommenderar BGW en handsklängd om minimum 28cm vid arbete med cytotoxiska ämnen.11 

Ovanstående resonemang har huvudsakligen inriktat sig på permeation och penetration av handskar. Andra para-
metrar som bör belysas är materialets egenskaper och kompatibilitet när det spans fast i en isolatorring. Syntetiska 
material kan i detta sammanhang vara sämre än exempelvis latex som har en överlägsen elasticitet. Handskarnas 



storlek och passform är viktig att utvärdera för att uppnå bästa funktion. Handskens greppförmåga under användning 
är också viktig för att erhålla bästa säkerhet då engångshandskar ofta blir extra glatta när de kommer i kontakt med 
exempelvis isopropylalkohol.     

Produktskydd
Annex 1 i EU GMP:n anger att “tillverkaren av sterila produkter skall uppfylla speciella krav för att minimera risken för 
kontamination med mikroorganismer, partiklar eller pryogener”.5 För att uppnå dessa mål specificeras olika tillåtna ni-
våer av luftburna partiklar i olika typer av klassade renrum. I detta sammanhang är reglerna oklara gällande engångs-
handskar i renrum som ofta är i direkt kontakt med produkten. Vissa myndigheter anger att man ska använda ”rena 
handskar” i isolatorn utan att definiera begreppet ren. 

Även om en engångshandske steriliseras med gammastrålning, (Sterility Assurance Level, SAL, 10-6 ), så kan den 
fortfarande orsaka spridning av partiklar eller pyrogener. Därför är det lämpligt att välja handskar som är tillverkade för 
att användas i renrum. Produktdatablad för den här typen av engångshandskar stipulerar vanligen detaljinformation 
avseende partiklar enligt IEST-RP-C005.3.12 På samma sätt kan det i produktdatabladen specificeras att endotoxinhal-
ten är mindre än 20 EU/handskpar enligt definitionen i  EN455-3:2000.13

Ytterligare information som underlag för en handskes lämplighet för renrumsarbetet kan man erhålla från batchspeci-
fika certifikat. Nedan följer ett exempel på ett sådant certifikat. 

BATCH: 274R08P001 – 274R08P009
Tillverkningsdatum: november 2008

Physical Test Data

Dimensions Barrier Defects Minor Visual Defects Major Visual Defects

Sample size 200 200 200 200

AQL Level 1.5 0.65 1.5 1.5

Defects allowed 7 3 7 7

Defects found 0 2 3 0

Pass/Fail Pass Pass Pass Pass
            Test method: EN 374-2:2003

          Test method IEST-RP-CC005.3

Particle Test Data
Particle size in µm Average  particles/cm22

0.5 - 1.0 726

1.0 - 2.0 54

2.0 - 5.0 17

5.0 - 10.0 6

10.0 - 20.0 3

> 20.0 0

TOTAL per Sample 806
 
 

Endotoxin Data
<20 Endotoxin Units/pair of Gloves (EN455-3:2000)

      Test method: Lumulus Amoebocyte Lysate kinetic turbidimetric test
      Detection limit: 0.5 EU/ml



AQL-värde: När det gäller defekter i handskens skyddsbarriär, s.k. “pinholes”, är AQL (Acceptable Quality Level) en 
viktig parameter för att minimera produktkontamination. Då AQL-värdet uttrycker den statistiska sannolikheten för 
defekter så är ett lägre AQL-värde att föredra för att försäkra sig om bästa skydd av processen. I isolatorer där man 
arbetar i undertryck kan “pinholes” öka risken för att luft penetrerar handskbarriären och därmed kontaminera produk-
ten.4  

Renhet: Partikel och extraktionsdata tillhandahålls inte rutinmässigt för operationshandskar jämfört med renrums-
handskar där dessa data alltid finns tillgängliga. Höga halter av luftburna partiklar kan bidra till en ökad mikrobiologisk 
belastning. Renrumshandskar är dessutom packade i plastförpackningar helt utan papper för att minimera partikel-
kontamination.

Låga endotoxinvärden: Riskerna med endotoxinkontaminering gäller framförallt vid aseptisk tillverkning.14 Handskar 
kan vara kontaminerade med endotoxiner i och med att de tillverkas i en miljö med mycket processvatten där det kan 
förekomma gram negativa bakterier. Stadsvatten som ofta används vid tvättstegen av handskar kan innehålla höga 
halter endotoxiner. Därför är det en fördel om renrumshandskar i ett analyscertifikat redovisar låga endotoxinhalter 
och att testerna utförs batchvis.  När det gäller att skydda händerna så kan endotoxiner orsaka inflammationer och 
associeras ofta med kontakteksem men också som en accelerator vid utveckling av allergiska utslag.15  

Slutsats
Engångshandskar spelar en viktig roll när det gäller personligt skydd men också skydd av produkter. Handskar kan 
registreras enligt olika direktiv och att handskar med komplex design (Category III) enligt direktivet för Personlig 
Skyddsutrustning (89/686/EEC) lämpar sig bäst när det gäller arbete med kemikalier. Det är alltså viktigt att fastställa 
engångshandskens förmåga att skydda användaren mot cytotoxiska kemikalier. Det är då en fördel att utvärdera per-
meation hos engångshandsken med testmetoder framtagna för cytotoxiska ämnen (ASTM D6978-05). När det gäller 
penetration av ämnen genom engångshandsken bör man därför välja en handske med lågt AQL värde för att erhålla 
bättre personligt skydd och processskydd. I sammanhang när produktskydd är viktigt bör man ta hänsyn till om hand-
sken passar i den omgivning/klassade lokaler där den cytotoxiska produkten bereds. Engångshandskar utvecklade 
för att användas vid renrumsarbete medför lägre risk för kontaminering av partiklar och mikroorganismer.
 
REKOMMENDATIONER – en sammanfattning 

• För personligt skydd mot cytotoxiska ämnen bör man endast använda engångshandskar
  klassificerade som Komplex Design (Category III) enligt direktivet för Personal Protective 
  Equipment (89/686/EEC)

• Använd längre engångshandskar (>28cm) så operatören kan rulla handsken över rockä
  men och därmed skydda handleden.

• Ta reda på permeationsdata för ditt cytotoxiska ämne. Begär information från tillverkaren 
  baserat på testmetod ASTM D6978-05 

• Välj handskar som har ett AQL-värde  <0.65 ”pinholes”  för ökat person- och produktskydd.   

• Använd med fördel renrumshandskar som genererar färre partiklar och som inte är 
  förpackade i kartong eller pappersförpackningar. 
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