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Mănuşi de protecţie impermeabile 
 
Există mai multe tipuri de mănuşi impermeabile, cu aspect asemănător, care în funcție 
de domeniul de utilizare declarat de producător se supun unor reguli procedurale 
diferite când sunt introduse pe piaţă.    
Protecţia eficientă împotriva agenţilor infecţioşi se realizează numai cu un echipament 
individual de protecție (abreviat în continuare EIP) special proiectat pentru grupa de 
microorganisme de la locurile contaminate.  
 
În cele prezentate sunt descrise diferenţele dintre diferitele tipuri de mănuşi 
impermeabile existente pe piaţă. 
 
a) Mănuşi proiectate pentru uz privat, pentru protecție împotriva umezelii și apei 

în cursul spălării vaselor 
- se utilizează ca bunuri de consum împotriva murdăririi;  
- nu intră sub incidenţa vreunei directive speciale;  
- nu trebuie să aibă aplicat marcajul CE. 
Nu există  standard naţional sau internaţional aplicabil. Producătorul îşi 
defineşte singur performanţele.  
 
Acest tip de mănuşi nu asigură o protecţie specifică împotriva agenţilor 
infecţioşi, chiar dacă aparent este similară altor tipuri de mănuşi. Asigură doar 
o limitare a pătrunderii apei şi murdăririi mâinii. 

 
 
b) Mănuşi de protecţie de unică utilizare împotriva contactului cu agenţi de 

curăţare cu acţiune slabă sau contactului prelungit cu apa. 
- sunt EIP de categoria I conform pct. (b) din Anexa I la Regulamentul (UE) 

2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele 
individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului; 

- trebuie să respecte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din 
Regulamentul (UE) 2016/425 şi, ca regulă, dar nu obligatoriu, 
standardul/standardele armonizat(e) corespunzătoare. 

- nu se supun procedurii de evaluare a conformităţii la un organism 
notificat, ci controlului intern al producţiei (modul A) din Regulament;  

- trebuie să poarte marcaj CE. 
 

Standardul român care adoptă un standard european armonizat, aplicabil,  este 
SR EN 420+A1:2010  “Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale şi metode de 
încercare”, care cuprinde în principal cerinţe de inocuitate (caracter inofensiv), 
dimensiuni minime, impermeabilitate, marcare. Producătorul îşi defineşte singur 
alte performanţe care să fie corelate cu riscurile împotriva cărora asigură 
protecţie şi cerinţele de rezistenţă mecanică (de exemplu rezistenţă la 
perforare). Producătorul trebuie să întocmească şi să păstreze documentaţia 
tehnică conform Anexei III la Regulamentul (UE) 2016/425, să marcheze fiecare 
produs şi să se asigure că fiecare produs sau cea mai mică unitate de ambalare 
este însoțită de instrucţiuni de utilizare şi de declaraţia de conformitate UE. 
 
Acest tip de mănuşi nu asigură o protecţie specifică împotriva agenţilor 
infecţioşi, chiar dacă aparent este similar altor tipuri de mănuşi. Împiedică doar 
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pătrunderea apei şi a substanţelor slab agresive prin mănuşă şi, implicit, 
contactul mâinii cu aceste produse. 
 

c) Mănuşi medicale – pentru protecţia pacienţilor şi a utilizatorului împotriva 
contaminării încrucişate  

- intră sub incidenţa Directivei93/42/CEE privind dispozitivele medicale și 
Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 
2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) 
nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale 
Consiliului;,  

- pentru a putea fi introduse pe piață și pentru a putea circula liber în cadrul 
întregii piețe a UE, trebuie să îndeplinească cerințele generale în materie de 
siguranță și de performanță din anexa I a Directivei93/42/CEE și Anexa I a 
Regulamentului (UE) 2017/745 şi/sau standardul armonizat aplicabil;  

- poartă marcaj CE. 
 

Mănuşile medicale sunt de unică folosinţă.  
 

Mănuşile medicale pot fi: 
- nesterile, pentru protecţia pacienţilor – intră în categoria I, iar evaluarea 

conformităţii se face prin procedura “declaraţie de conformitate EC” 
prevăzută la Anexa VII a directivei privind dispozitivele medicale; 

- sterile, pentru protecţia pacienţilor cu imunodeficienţă - evaluarea 
conformităţii se face în plus prin una dintre procedurile din Anexele IV, V sau 
VI din directiva privind dispozitivele medicale, limitată la aspectele privind 
sterilizarea. 

 
Sunt definite şi următoarele sub-tipuri de mănuşi medicale: 
- mănuşi chirurgicale – cu o formă anatomică specifică, care sunt destinate a 

fi utilizate în chirurgia invazivă; trebuie să fie sterile; 
- mănuşi pentru examinare sau mănuşi pentru procedură – destinate a fi 

utilizate pentru a realiza examinările medicale, diagnostic şi proceduri 
terapeutice sau pentru manevrarea materialului medical contaminat; pot fi 
sterile sau nesterile, cu sau fără formă anatomică.  

 
Pentru protecţia personalului trebuie acordate mănuşi de protecţie 
împotriva microorganismelor şi, dacă e cazul, împotriva riscurilor 
chimice sau mecanice. 
 
Standardele ce trebuie respectate sunt: 
- SR EN 455-1: 2003 (EN 455-1:2000) „Mănuşi medicale de unică 

utilizare. Partea 1: Detectarea găurilor. Prescripţii şi încercări”; 
- SR EN 455-2: 2015 (EN 455-2:2015) „Mănuşi medicale de unică 

utilizare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice”; 
- SR EN 455-3:2015 (EN 455-3:2015) „Mănuşi medicale de unică utilizare. 

Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru evaluare biologică”; 
- SR EN 455-4:2009 (EN 455-4:2009) „Mănuşi medicale de unică utilizare. 

Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru determinarea termenului limită de 
valabilitate”. 

https://magazin.asro.ro/ro/standard/237770
https://magazin.asro.ro/ro/standard/178218
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Incercările se referă la: 
- Încercare de detectare a găurilor, conform EN 455-1, care este în fapt o 

încercare de pierdere la apă; 
- Rezistenţă la tracţiune în stare iniţială şi după îmbătrânire accelerată ; 
- Conţinut de endotoxine – pentru mănuşi sterile; 
- Conţinut de proteine solubile din mănuşile care conţin latex natural; 
- Determinarea timpului de valabilitate real. 

 
 
De contactat pentru încercări şi laboratoarele care sunt acreditate şi sunt şi  
notificate pentru riscuri biologice conform Regulamentului (UE) 2016/425, 
întrucât aplică metode de încercare similare. 
 
 
d) Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor datorate microorganismelor 

- sunt mănuşi destinate să protejeze utilizatorul împotriva microorganismelor, 
respectiv a agenţilor microbiologici – bacterii, virusuri, ciuperci;  

- sunt EIP de categoria III;  
- trebuie să respecte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din 

Regulamentul (UE) 2016/425 şi, ca regulă, dar nu obligatoriu, 
standardul(standardele) armonizat(e) corespunzătoare;  

- înainte de introducerea pe piaţă a primului exemplar dintr-un model, modelul 
trebuie supus, la un organism notificat, procedurii de evaluare a conformităţii 
“examinare UE de tip”(modul B) prevăzută în Anexa V la Regulamentul (UE) 
2016/425; pe parcursul fabricaţiei, se aplică de un organism notificat una dintre 
procedurile de control descrise în anexa VII (modul C2) sau în anexa VIII (modul 
D) la Regulamentul (UE) 2016/425; 

- trebuie să poarte marcaj CE+numărul organismului notificat care aplică o 
procedură de control al calităţii producţiei (CE abcs). 

 
Singurul standard existent în prezent este SR EN ISO 374-5:2017 (EN ISO 374-
5:2016) ”Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a 
microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru 
riscurile datorate microorganismelor”.  
În cursul procedurilor de aprobare prin „examinare UE de tip” mănuşile 
declarate a asigura protecţie împotriva microorganismelor se supun unor 
încercări specifice, cum ar fi: 

- pentru orice mănuşă împotriva microorganismelor: încercare de 
penetrare cu bacterii/ciuperci, constând în încercarea de pierdere de aer 
(când este expusă la o suprapresiune de aer definită în funcţie de 
grosimea materialului de execuţie) şi încercarea de pierdere de apă; 

- pentru mănuşile declarate a asigura protecţie împotriva virusurilor: 
încercare de penetrare virală conform metodei B din EN 16604:2004, 
când nu trebuie să se observe nici un transfer detectabil de bacterii Phi 
174 în mediul de încercare.   

 
Mănuşile de protecţie împotriva microorganismelor se clasifică astfel: 

- mănuşi împotriva bacteriilor şi ciupercilor; acestea se pot recunoaşte, 
atunci când se respectă standardele şi bunele practici, întrucât ar trebui 
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să aibă aplicate pictograma „riscuri biologice” şi pictograma „atenţie 
instrucţiuni”: 

 

 
- mănuşi împotriva virusurilor, bacteriilor şi ciupercilor; acestea se pot 

recunoaşte, atunci când se respectă standardele şi bunele practici, 
întrucât ar trebui să aibă aplicate în plus faţă de pictograma de mai sus 
şi menţiunea „VIRUS” 

 
 

 
Mănuşile de protecţie împotriva microorganismelor sunt realizate din cauciuc 
(natural, nitrilic etc) sau polimeri (polietilenă, PVC etc), ca regulă generală fără 
suport textil. Rezistenţa mecanică a mănuşilor depinde de grosimea stratului de 
polimer. Mănuşile împotriva microorganismelor sunt de cele mai multe ori 
declarate a avea şi caracteristici de protecţie împotriva riscurilor mecanice sau 
chimice.  
Atenţie: Mănuşile foarte subţiri, cu grosimea de circa 0,3 mm sau mai mici pot 
să nu aibă caracteristici de rezistenţă mecanică satisfăcătoare, de aceea ar fi 
de preferabil să nu fie selecţionate pentru protecţia lucrătorilor care desfăşoară 
şi activităţi de manipulare a unor echipamente de muncă sau de transport al 
pacienţilor. 

 
Lista laboratoarelor din UE unde se pot efectua încercările specifice 
protecției împotriva virusurilor: 
 
- CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VAN DE 
BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - DIVISIE GENT),Technologiepark - 
Zwijnaarde, 70 , 9052 ZWIJNAARDE, Country : Belgium, Phone : 
+32/9.220.41.51, Fax : +32/9.220.49.55, Email : gent@centexbel.be, Website : 
www.centexbel.be, 
Notified Body number : 0493 
 

- BTTG - High Performance Materials, Unit 11, Westpoint Enterprise Park, 

Clarence Avenue, Trafford Park, Manchester, M17 1QS, Local contact: Mr 

G Heywood, Tel: +44 (0)161-869 1610, Email: 

gareth.heywood@shirleytech.co.uk 

mailto:gent@centexbel.be
http://www.centexbel.be/
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- ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX), 

Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCOY (ALICANTE), Spain 

 
Organisme care efectuează evaluarea conformităţii prin „examinare UE de tip” se pot 
găsi la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando , dând căutare după 
Regulamentul (UE) 2016/425 şi verificând dacă în domeniul de notificare sunt incluşi 
agenţii infecţioşi. Cu titlu de exemplu: 
 

-CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VAN DE 
BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - DIVISIE GENT),Technologiepark - 
Zwijnaarde, 70 , 9052 ZWIJNAARDE, Country : Belgium, Phone : 
+32/9.220.41.51, Fax : +32/9.220.49.55, Email : gent@centexbel.be, Website : 
www.centexbel.be,  
Notified Body number : 0493 
 
Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 14 rue des Reculettes, 
75013 Paris, Country : France, Phone : +33/1.44.08.19.00, Fax : 
+33/1.44.08.19.39, Email : adv@ifth.org, Website : www.ifth.org, Notified Body 
number : 0072 
 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando
mailto:gent@centexbel.be
http://www.centexbel.be/
mailto:adv@ifth.org
http://www.ifth.org/

