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Hur säkra är Handskarna i våra laboratorier ocH renrum?

engångshandskar i vinyl



engångshandskar i vinyl - 

hur säkra är dom i våra laboratorier och renrum?

Pvc, Polyvinyl klorid eller enkelt uttryckt vinylhandskar anses ofta vara det naturliga alternativet till la-
texhandskar. Populariteten verkar ha ökat i takt med den ökade medvetenheten av allergier orsakade av 
latexgummi och det faktum att vinylhandskar framstår som det billigaste alternativet. när en användare 
på grund av latexallergi planerar att byta till en vinylhandske kan det vara lämpligt att först särskåda om 
vinylhandskens egenskaper möter kraven på laboratorier och i renrum.

Risker för användare av vinylhandskar
Pvc är ett material som är hårt och kemikalier, mjukgörare, måste tillsättas för att handskens skall bli 
mjuk och flexibel. de mest använda mjukgörarna är ftalater och i Pvc är följande ftalater vanliga:

deHP (di-2-ethylhexyl ftalater) – cas 117-81-7
didP (diisodecyl ftalater) – cas 26761-40-0
dinP (diisononyl ftalater) – cas 58033-90-2
dbP (dibutyl ftalater) – cas 84-74-2
bbP (benzyl butyl ftalater) – cas 85-68-7

under lång tid har man oroat sig för risken att mjukgörarna läcker ur Pvc materialet. när det gäller 
engångshandskar av vinyl har deHP (diethylhexyl ftalater) varit den vanligaste mjukgöraren och dinP 
en kemikalie som alltmer börjat användas. dessa mjukgörare utgör 22% och 44% av handskens totala 
kemikalieinnehåll. (*1 tsumura et al., 2001). Historiskt har vinylhandskar betraktats som stela med dålig 
passform och en krage som halkar ner från handleden. nyare generationer av vinylhandskar är betydligt 
mjukare och mer komfortabla men detta uppnås i de flesta fall genom att använda högre koncentratio-
ner av mjukgörare.

Faran vid exponering av höga koncentrationer av deHP har länge varit känt, arcadi et al. (*2 1998), 
rapporterar skador i njure, lever och speciellt i testiklar. i medicinska applikationer pekar fler undersök-
ningar på att deHP kan vara reproduktionsstörande på nyfödda barn (*3 latini et al., 2004). en prelimi-
när rapport från sceniHr (*4 2007) verkar bekräfta att deHP är reproduktionsstörande och att dinP 
har samma egenskaper men vid 20 x högre dos.

medicinsk utrustning och material som innehåller ftalater och kommer i kontakt med kroppen kommer 
därför att klassificeras som cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande (cmr). ce-märkta vi-
nylhandskar som innehåller ftalater måste därför från 2010 vara märkta med texten “innehåller ftalater”.

Kan vinylhandskar orsaka hudeksem eller hudallergier?
vinylhandskens egenskap att vara fri från latex och kemiska acceleratorer kan vara tilltalande. Hand-
skar utan naturgummi eliminerar risken för latexallergi och handskar utan kemiska acceleratorer mini-
merar risken för allergiskt betingade hudeksem.

däremot kan vinyl orsaka vanligt kontakteksem precis som alla andra engångshandskar. det finns även 
forskning som visar att vinylhandskar kan orsaka både allergiskt betingat eksem och vanligt kontaktek-
sem (*5 Guillet et al., 1991). kemikalier som kan finnas i vinylhandskar och orsaka dessa reaktioner är 
mjukgörare, färgämnen, antioxidanter, fungicider och bakteriocider. i Japan där vinylhandskar har an-
vänts under många år och ofta i livsmedels och städapplikationer rapporteras att vinyl oftare än hälften 
av fallen är orsaken till kontakteksem och allergiska utslag (*6 naruse & iwama, 1992). en motsvarande 
studie i england och Wales visade att 44,4 % av tandläkare som regelbundet använde vinylhandskar 
utvecklade hudeksem (*7 burke et al., 1995)



Barriäregenskaper hos vinylhandskar

vinylhandskens sämre barriäregenskaper framträder tydligt när man undersöker funktionen när hand-
sken används:

Datum
% underkänd 

vinyl
% underkänd 

latex
Författare Kommentarer

1999 up till 61% 2% rego (*8)
simulerad “in-use” studie 
på ett antal standard och 

stretchvinylhandskar.

1993 43% 9% olsen (*9)

Handskar testade efter 
rutinanvändning på sjukhus, 
med risk för exponering mot 

ett stort antal patogener.

1990 63% 7%
korniewicz 

(*10)

simulerad “in-use” studie på 
sjukhusklinik med efterföl-

jande penetrations-test med 
bakteriofag ØX174

1990
22%¹
56%²

<1%¹
<1%²

klein (*11)

simulerade “in-use” studie. 
testning i en lösning med 
lambda virus. ested in a 

solution Jämförelse gjordes 
före och efter kontakt med 

70% etanol.

1989 53% 3% korniewicz (*12)
Handskar färgtestades efter 
15 minuters användning på 

sjukhusklinik.

dessa resultat motsäger tester som gjorts på oanvända vinylhandskar med resultat som hävdar att 
barriäregenskaperna hos vinyl och latexhandskar 
är likvärdiga. studien av klein pekar på en annan 
risk med vinylhandskar som uppvisar ett relativt 
dåligt skydd mot många vanligen förekommande 
kemikalier så som etanol och isopropanol. orsaken 
till den höga “in-use failure” nivån för vinylhandskar 
kan bero på det faktum att Pvc har en rigid oflexi-
bel molekylstruktur som lätt krackelerar och orsakar 
läckage. det vill säga vinyl förlorar fort sina barriär-
egenskaper vid längre användning eller utsätts för 
mekanisk nötning .

Vinyl handskar tillåts vara bräckligare än latex 
och andra syntetiska handskar
Handskens hållbarhet bestämms ofta genom 
mätning av dess fysikaliska egenskaper så som 
draghållfasthet och töjbarhet. när det gäller normer 
för dessa egenskaper så blir man kanske över-



raskad av att man ställer lägre krav på vinylhandskar. den sämre funktionen hos vinyl framgår tydligt i 
normerna från astm (american society for testing and materials) avseende undersökningshandskar:

Material ASTM Tensile Strength Elongation

vinyl d5250 11mPa 300%

latex d3578 14mPa 650%

nitril d6319 14mPa 500%

neopren d6977 14mPa 500%

de tydligt sämre fysikaliska egenskaperna hos vinyl innebär att handskar av detta material inom en kort 
tids användning erbjuder ett sämre skydd för patienten mot smitta och operatören mot biologiska risker 
och kemikalier. därmed kan olikheterna i barriäregenskaperna hos oanvända latex och vinylhandskar 
förklaras när man jämför samma egenskaper hos använda handskar.

Miljöhänsyn
den ökade miljöhänsynen avseende avfall omfattar även engångshandskar. Jämfört med andra plaster 
utgör den höga klorhalten i vinylhandskar en speciell utmaning dels i produktionssteget men även i 
avfallshanteringen. idag finns två möjliga alternativ

a) Förbränning. när vinyl förbränns bildas klorgas, kemikalierester och aska. om förbrän-
ningstemperaturen inte är tillräcklig bildas monomerer av vinylklorid och dioxiner. dioxiner är 
mycket giftiga och cancerframkallande.

b) deponering. i likhet med andra syntetiska material är vinyl inte nedbrytbart. För vinyl finns 
risken av läckage av toxiska kemikalier till grundvattnet eller som emission till atmosfären. 
dessutom kan ftalater frigöras speciellt om vinylen kommer i kontakt med lösningsmedel 
som inte är vattenlösliga.

Vinylhandskarnas risker vid skydd av tillverkningsprocesser
trots att de dåliga barriäregenskaperna hos vinylhandskar så tydligt har påvisats i olika undersökningar 
är det förvånande att vinylhandskar fortfarande är ett förstahandsval i många olika kritiska industri-
applikationer. det länge varit känt att mjukgörare som används i vinylhandskar kan orsaka störningar 
vid tillerkning av hårddiskar. För halvledarindustrin innebär närvaron av mjukgörare en försämrad 
vidhäftningsförmåga hos tunna filmer. vid en undersökning av nasa avseende icke flyktiga ämnen 
(non-volatile residues) som olika handskmaterial efterlämnar konstaterades att man aldrig ska använda 
vinylhandskar om man vill undvika kontaminering av kritiska ytor. vinylhandskar bör inte helelr användas 
när man rengör med lösningsmedel. (*13 sovinski, 2004).

i produktionsprocesser som är känsliga för partikelkontamination bör vinyl undvikas då partikelhalterna 
är 4-6 gånger högre jämfört med motsvarande latex eller nitrilhandske. detta framgår tydligt när vinyl-
handskar testas med en våt laktest istället för en torr testmetod (Helmke drum). Förklaringen till detta är 
att vinylhandskar vanligen genomgår en minimal efterbehandlingsprocess i syfte att minimera partiklar.

man kan alltså undra varför elektronikindustrin fortsätter att använda vinylhandskar? i processer som 
är känsliga för statisk elektricitet erbjuder vinylhandsken bästa esd-värden (electrostatic discharge), 
speciellt när man analyserar ytmotståndet hos handsken. Ytmotståndet visar dock inte hur en handske 
motverkar elektrostatiska urladdninagar. det är mer lämpligt att mäta ytmotståndet vid användning 



och då är skillnaden mellan vinyl och nitril inte så framträdande (*14 magenheim and newberg, 2000). 
därför är det möjligt att esd problematiken som kan bidraga med produktionsförluster upp till 30% (*15 
idema insiGHt, 1998) har överskuggat problemställningarna med mjukgörare och partikelkontamina-
tion från vinylhandskar.

Konklusion
i jakten på kostnadseffektiva ersättningsprodukter som är latexfria kan vinyl vara ett alternativ för 
mindre kritiska applikationer.
Ftalaterna som används som mjukgörare i vinylhandskar har reproduktionsstörande egenskaper vilket 
man bör beakta i medicinska applikationer men försiktighetsprincipen bör även innebära att alternativa 
syntetiska material är att föredraga när man dagligen använder engångshandskar.
kombinationen av sämre barriäregenskaper, riskerna med ftalater och partikelgenerering innebär att 
engångshandskar av vinyl bör ha mycket begränsade användningsområden inom kritiska applikationer 
på lab och i renrum.
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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 nitril-

handske utvärderad för laboratoriemiljö).

Vet du om du använder rätt handske?

vi erbjuder kostnadsfria seminarier inom områ-
det, skräddarsydda efter era behov eller, om så 
önskas, personlig rådgivning.

Artikeln är översatt från engelska till svenska av Nordic Biolabs med godkännande från 

Shield Scientific och författaren Nick Gardner. 

Shield Scientific är ett nyligen startat företag som utmanar existerande produkter 

på marknaden avsedda att skydda händer vid laboratoriearbete men även vid sterilt 

renrumsarbete. Deras varumärken SHIELDskin™ och SHIELD skin XTREME™uppnår 

detta genom förbättrad specifikation, komfort och skydd.

SHIELDskinTM, duoSHIELDTM , ORANGE NITRILE™, ICE NITRILE™ and SKIN NITRILE™ är varumärken hos 
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