
PŘÍRUČKA PRO VÝBĚR RUKAVIC 
Ochrana proti prořezu



PODMÍNKY POVRCHY

Suchý PU, latex, nitril (pěna, písek, hladký)

Mokrý Latex, PU, nitril (pěna, písek)

Olejový/mastný Nitril (pěna, písek)

Chemický Latex, nitril, PVC

Teplo/žár Kůže

Chladno/zima Vše

PRŮVODCE PRO VÝBĚR PŘESNÉ 
RUKAVICE PRO OCHRANU PROTI 
PROŘEZU 
NOVÝ STANDARD NORMY EN388:2016
Nejvhodnějším způsobem výběru rukavic je použití třístupňového procesu. Identifikovat úlohu, 
nebezpečí a riziko zranění.

• Úkol - Co děláte? Kolik obratnosti je potřeba? Kde pracujete?
• Nebezpečí - Určete, co by mohlo způsobit zranění a jaká je úroveň kontroly, kterou máte?
• Riziko - Jaká je pravděpodobnost zranění při plnění úkolu?

Úkol

Zhodnoťte typ práce, která se dělá, a rozhodněte, kolik obratnosti / flexibility je potřeba. Zkontrolujte podmínky 
pracovního prostředí.

Druh činnosti 
•   Lehké zatížení: nízké opotřebení a relativně čisté prostředí.  
 Úpletový materiál může mít povrchovou úpravu na dlaňové části.
  
•  Střední zatížení: různé pracovní podmínky, ale stále nízké  
 opotřebení
  
•  Těžké zatížení: vysoké opotřebení, těžké pracovní podmínky,  
 špinavé prostředí

Požadovaná obratnost - Materiál rukavic  
•  Nízká: manipulace s velkými objemnými předměty - kožené  
 rukavice, PVC. Tkanina úplet 7
  
•  Střední: manipulace s menšími předměty, které lze držet v  
 jedné ruce - polyester, Aramid. Tkanina úplet 10
  
•  Vysoká: manipulace s velmi malými předměty, které lze  
 držet v dosahu prstů - Nylon, HPPE. Tkanina úplet 13 - 18

Existuje celá řada různých materiálů používaných k výrobě 
rukavic. Výše uvedené příklady jsou jen některé z materiálů, které 
Portwest používá.

POVRCHY RUKAVIC

Existuje nekonečný počet úkolů, pracovních 
prostředí a individuálních požadavků, je 
proto nemožné pojmenovat typ rukavice 
pro každou z nich. Informace vlevo jsou 
zde, aby vám pomohly při rozhodování.



Rizika
Co může způsobit zranění? Rozdělte úkol na 5 rizikových faktorů a zjistěte úroveň kontroly nad nebezpečím.

Pokud chemické látky tvoří součást nebezpečí, mělo by to mít 
přednost před prořezem, protože je to hlavní nebezpečí. Chemická 
ochrana může být složitá, takže pokud si nejste jisti, obraťte se na 
svého obchodního zástupce v oblasti.

Tepelné a chladové nebezpečí by měly být posuzovány zvlášť. 
Nebezpečí ohně nebo chladu se vyskytuje jako nejběžnější riziko. 
Potřeba ochrany proti těmto druhům nebezpečí omezuje rozsah 
rukavic, z nichž budete moci vybírat.

Riziko

Jaká je pravděpodobnost poranění? Riziko lze rozdělit na 6 rizikových faktorů.

Jakmile provedete posouzení rizika pro úkoly, které provádíte, 
můžete použít výpočet rizika Hazard x Risk, který pomůže vybrat 
vhodnou úroveň odolnosti proti prořezu.

Vynásobení rizik vám poskytne úroveň výkonu (hodnotu), z níž 
vychází požadovaný odpor řezu. Hodnota použitá pro novou 
zkušební metodu je Newtonova, podle této metody poskytne 
odpovídající Newtonovu hodnotu.

Pomocí dvou výše uvedených tabulek vypočítáte požadovaný 
minimální řezný výkon.
např. vysoké riziko (5) x omezená kontrola (4) = 20

IDENTIFIKACE RIZIKA FAKTOR

Žádné riziko 1

Plně kontrolované riziko 2

Kontrolovaná opatření 3

Omezená kontrola 4

Bez kontroly 5

RIZIKO ZRANĚNÍ FAKTOR

Žádné vnímané riziko 1

Velmi nízké riziko 2

Nízké riziko 3

Střední riziko 4

Vysoké riziko 5

Velmi vysoké riziko 6



Níže uvedená tabulka vysvětluje úrovně výkonu (hodnoty).

Použijte úroveň výkonu na níže uvedené úrovně EN388:2016, abyste našli vhodnou úroveň ochrany proti prořezu.

Rukavice jsou testovány na minimální úrovni výkonu, takže pokud 
si nejste jisti, zda je požadovaná úroveň ochrany proti prořezu, 
zvolte další úroveň. Pokud například vaše hodnocení naznačuje 
12 Newtonů, pak si raději vyberete rukavici úrovně D.

Portwest má více než 30 stylů odolných rukavic a rukávníků, 
které vyhovují téměř každému úkolu, a neustále pracujeme na 
tom, abychom na trh přinesli nové a vylepšené styly odolné proti 
prořezu.

RIZIKO ÚROVEŇ PROTI PROŘEZU (NEWTONY) = (RIZIKO X NEBEZPEČÍ)

6 6 12 18 24 30

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Rizika 1 2 3 4 5

ÚROVNĚ VÝKONU EN388:2016
ÚROVEŇ PROTI 

PROŘEZU A B C D E F

ÚROVEŇ PROTI 
PROŘEZU (NE) 2 5 10 15 22 30



OCHRANA RUKOU DALŠÍ 
GENERACE



Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese: 
info@portwest.com nebo se obraťte na svého zástupce společnosti Portwest.

www.portwest.com


