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Dlatego, że każdy ma 
kogoś, komu zależy,  
abyś bezpiecznie  
wrócił do domu.
Firma DuPont jest bardziej niż kiedykolwiek 
skoncentrowana na dostarczaniu innowacyjnych 
środków ochrony indywidualnej i fachowego 
wsparcia technicznego, które są dostosowane do 
konkretnych potrzeb osób pracujących w przemyśle 
farmaceutycznym na całym świecie.

Twoje bezpieczeństwo to nasza praca, dlatego 
pracownicy i operatorzy w branży farmaceutycznej 
mogą polegać na specjalistach, produktach  
i innowacjach, które czynią firmę DuPont zaufanym 
partnerem w dziedzinie środków ochrony 
indywidualnej. 

Dzięki szerokiej gamie wiodących w branży rozwiązań 
w zakresie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz 
globalnej sieci specjalistów, ekspertów technicznych  
i zakładów produkcyjnych, firma DuPont jest wyjątkowo 
dobrze przygotowana do zapewnienia ochrony  
i komfortu, na które zasługuje każdy pracownik, aby 
pewnie stawić czoła zagrożeniom w miejscu pracy, 
jak również do kontroli zanieczyszczeń w różnych 
środowiskach branży farmaceutycznej.

Nasze marki

Tyvek® IsoClean®

Tyvek® IsoClean® to linia wytrzymałej, 
wygodnej i lekkiej odzieży jednorazowego 

użytku, opracowanej specjalnie do 
stosowania w pomieszczeniach  

o kontrolowanej czystości, chroniącej 
przed przenikaniem cząstek stałych, 

mikroorganizmów i substancji ciekłych, 
a jednocześnie zapewniającej kontrolę 

skażenia.

Tyvek®

Kombinezony Tyvek® mają wbudowaną 
w materiał barierę ochronną, która 

zapewnia zwiększoną ochronę przed 
nieorganicznymi cieczami o niskim 

stężeniu i aerozolami, a jednocześnie 
zapobiega przywieraniu cząstek stałych.

Tychem®

Odzież Tychem® zapewnia trwałą 
ochronę i pomaga zapewnić silną barierę 

przeciwko przenikaniu szerokiej gamy 
chemikaliów.

Nomex®

Nomex® to przetestowane i sprawdzone 
rozwiązania ochronne, które spełniają lub 
przewyższają światowe standardy ochrony 

przed wysoką temperaturą, płomieniem  
i łukiem elektrycznym.

Kevlar®

Rękawice wykonane z materiału Kevlar® 
oferują wiodącą w branży ochronę przed 
przecięciem oraz wbudowaną odporność 

termiczną, zapewniając jednocześnie 
sprawność manualną i wygodę, której 

oczekują pracownicy.



Różnorodne zastosowania w produkcji farmaceutycznej wymagają 
ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, 
mechanicznymi i termicznymi . Co więcej, procesy prowadzone  
w pomieszczeniach o kontrolowanej czystości wymagają ochrony 
gotowych produktów i procesów przed potencjalnymi źródłami 
zanieczyszczeń.

Zapewnienie pracownikom ochrony, jakiej potrzebują w obliczu 
zagrożeń, a także zapewnienie najlepszej jakości wytwarzanych 
produktów to ogromna odpowiedzialność. DuPont Personal 
Protection dysponuje dogłębną wiedzą, niezrównanym 
doświadczeniem i szeroką gamą rozwiązań w zakresie środków 
ochrony indywidualnej, aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa 
pracowników, produktów i środowiska pracy.

Czy pracownicy,  
procesy i środowiska  
rzeczywiście mają 
zapewnioną ochronę?

Rozwiązania DuPont w zakresie środków ochrony indywidualnej zostały 

zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać, a nawet przewyższać światowe 

standardy ochrony i właściwości użytkowych, a także wymagania Dobrej 

Praktyki Wytwarzania (GMP) dotyczące różnych klas pomieszczeń czystych. 

Rozwiązania DuPont w zakresie środków ochrony indywidualnej mogą 

wchodzić w zakres całościowej strategii kontroli zanieczyszczenia. 

Aby pomóc Państwu w procesie podejmowania decyzji, od oceny ryzyka  
do wdrożenia, zalecamy zastosowanie metodologii 4P:

Przewiduj
Przeanalizuj wszystkie zadania 
wymagane na każdym etapie Twojej 
działalności.

Zidentyfikuj wszystkie potencjalne 
zagrożenia związane z każdym 
działaniem.

Określ dotkliwość i prawdopodo-
bieństwo wystąpienia ryzyka.

Zapewnij
Udokumentuj ŚOI, które wybrałeś, 
aby uwzględnić każde ryzyko 
szczątkowe.

Uświadamiaj pracowników na 
temat zagrożeń i wybranych ŚOI.

Organizuj szkolenia dla 
pracowników, jak prawidłowo 
stosować ŚOI.

Zabezpiecz
Wybierz odpowiednie ŚOI, biorąc  
pod uwagę ryzyko szczątkowe.

Upewnij się, że ŚOI spełniają 
wymagania w zakresie wydajności  
i komfortu w środowisku pracy.

Pamiętaj: ŚOI to ostatnia linia  
obrony.

Zapobiegaj
Oceń sposoby eliminacji zagrożeń.

W miarę możliwości stosuj 
zamienniki.

Zmniejsz ryzyko szczątkowe  
za pomocą zmiany procesów  
lub zmian operacyjnych.



Liczne zagrożenia  
w dynamicznym  
środowisku pracy 

W branży farmaceutycznej stosuje się bardzo złożone procesy 
produkcyjne, które obejmują postępowanie z substancjami 
chemicznymi i biologicznymi, pracę w pomieszczeniach 
czystych i pomieszczeniach o kontrolowanych parametrach 
środowiskowych, a także pracę w strefach zagrożonych 
wybuchem i przy użyciu ciężkich maszyn.

Oznacza to, że stosowane ŚOI mogą się znacznie różnić 
w zależności od zastosowania. Produkty firmy DuPont 
można stosować na każdym etapie procesu wytwarzania: 
od laboratoriów badawczo-rozwojowych przez produkcję 
substancji czynnych (API) aż po końcowy etap wytwarzania 
leków.

Poniższa grafika przedstawia możliwości zastosowania ŚOI 
firmy DuPont w branży farmaceutycznej.

Badania i rozwój

Wytwarzanie  
substancji czynnych  
i półproduktów

Strefy zagrożone  
wybuchem i czynności 
konserwacyjne

Końcowy etap  
wytwarzania leków,  
w tym pomieszczenia 
czyste



Pełna lista środków ochrony indywidualnej 
jest dostępna na stronie  SafeSPEC™. 

Ochrona  
w każdym  
zastosowaniu

Zadania
Procesy syntezy

Procesy ekstrakcji

Procesy fermentacji

Zagrożenia
Narażenie na działanie 
rozpuszczalników i niewielkie 
ilości potencjalnie szkodliwych 
substancji chemicznych

Zanieczyszczenie procesu 
wytwarzania przez personel

Badania  
i rozwój –
laboratoria badawcze 

Produkty i rozwiązania ochronne firmy DuPont są identyfikowane przez nazwy marek naszych licencjobiorców.

Dostępne opcje ŚOI

W laboratoriach badawczych należy chronić pracowników  
wykonujących prace związane z procesami syntezy, ekstrakcji  
i fermentacji chemicznej, podczas których pozostałości substancji 
chemicznych mogą mieć kontakt ze skórą. Wrażliwe procesy  
prowadzone w tych laboratoriach narażone są też na ryzyko skażenia 
przez ludzi, któremu można zapobiec, stosując czystą (lub czystą  
i sterylną) odzież ochronną.

Zarękawki Tychem® 2000 C i Tychem® 6000 F 

Zarękawki o długości 50 cm zakończone są szerokim ściągaczem przy 
nadgarstku i na ramieniu. Akcesoria Tychem® zaprojektowano do użytkowania 
z odzieżą Tychem®, aby zapewnić lepszą ochronę części ciała, które są bardziej 
narażone na działanie niebezpiecznych substancji, takich jak rozpuszczalniki. 
Dostępny jest również fartuch ochronny o długości do połowy łydki, wykonany 
z materiału Tychem® 2000 C i Tychem® 6000 F. Szczegółowe dane przenikania 
dostępne są na naszej stronie internetowej.

Fartuch Tychem® 6000 F

Fartuch ochronny do połowy łydek, zapinany z tyłu, z zapięciem na rzep przy 
szyi i przewiązywany w pasie. Elastyczne mankiety rękawów. Akcesoria 
Tychem® zostały zaprojektowane specjalnie do użytkowania z odzieżą Tychem®, 
aby zapewnić wzmocnioną ochronę części ciała szczególnie narażonych na 
kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Dostępne są również zarękawki 
wykonane z materiału Tychem® 6000 F. Szczegółowe dane przenikania 
dostępne są na naszej stronie internetowej.

Fartuch laboratoryjny Tyvek® 500

Fartuch laboratoryjny z zatrzaskami, model PL30NP. Szwy zszywane od 
wewnętrznej strony. Z kołnierzem. Zapinany na zatrzaski. Bez kieszeni. 
Elastyczne mankiety rękawów (gumka nie jest umieszczona w tunelu). 
Odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy GMP C-D. 
Dostępne są również trzy inne modele fartuchów laboratoryjnych.

Fartuch laboratoryjny Tyvek® IsoClean® 270 B opcja MS 

Fartuch laboratoryjny odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach  
o kontrolowanej czystości (klasy GMP A-B). Fartuch laboratoryjny z wiązaniem  
przy szyi i lamowanymi szwami zszywanymi od wewnętrznej strony. Przetwarzany  
w czystych warunkach i sterylizowany promieniami gamma. Elastyczny mankiet  
z gumką w tunelu. Zapięcie na zatrzaski z przodu umożliwia łatwe zakładanie  
i zdejmowanie. Składany aseptycznie. Dostępna jest również wersja niesterylna  
(w opakowaniu zbiorczym, odpowiednia do pomieszczeń czystych klasy GMP C-D).

Zarękawek Tyvek® IsoClean® 501 B opcja MS

Zarękawek odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach o kontrolowanej 
czystości (klasy GMP A-B). Przetwarzany w czystych warunkach i sterylizowany 
promieniami gamma, z lamowanymi szwami zszywanymi od wewnętrznej 
strony. Elastyczny mankiet z gumką w tunelu na nadgarstku i ramieniu. Dostępna 
jest również wersja niesterylna (w opakowaniu zbiorczym, odpowiednia do 
pomieszczeń czystych klasy GMP C-D).
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Zadania
Praca ze zwierzętami

Zadania mikrobiologiczne

Analizy fizyczne i chemiczne

Kontrola jakości

Pobieranie próbek

Zagrożenia
Żrące ciecze, cząstki stałe, pyły 
znajdujące się w powietrzu  
i zadrapania przez zwierzęta

Zanieczyszczenie procesu 
wytwarzania przez personel

Pełna lista środków ochrony indywidualnej 
jest dostępna na stronie t SafeSPEC™. 

Pełna lista środków ochrony indywidualnej 
jest dostępna na stronie  SafeSPEC™. 

Tychem® 6000 F Plus

Kombinezon z kapturem ze ściągaczem wokół twarzy, na nadgarstkach, talii 
i kostkach zapewnia optymalne dopasowanie. Posiada podwójne mankiety 
(wewnętrzne z dzianiny) i pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się 
rękawów. Dwa zamki zakrywane patkami, zewnętrzna patka zaklejana  
na taśmę samoprzylepną.

Tychem® 6000 F FaceSeal

Kombinezon z kapturem i gumowym uszczelnieniem kaptura wokół twarzy, 
zapewniający ścisłe przyleganie do maski pełnotwarzowej. Elastyczny ściągacz 
w talii zapewnia optymalne dopasowanie kombinezonu, rękawice wewnętrzne 
połączone z rękawami i skarpety rozpraszające ładunek elektrostatyczny  
z osłoną cholewek butów oraz zapięcie z tyłu kombinezonu zwiększają poziom 
ochrony użytkownika. Kombinezon zapewnia doskonałą ochronę przed 
przenikaniem wielu różnych substancji chemicznych, w tym organicznych 
substancji chemicznych, cząstek stałych i zagrożeń biologicznych.

Dostępne opcje ŚOI

W fazie badawczo-rozwojowej laboratoria farmaceutyczne  
i toksykologiczne realizują różnorodne zadania wymagające ochrony 
pracowników przed substancjami chemicznymi i biologicznymi,  
a także urazami mechanicznymi (np. zadrapaniami przez zwierzęta). 
Wrażliwe procesy prowadzone w tych laboratoriach narażone są też 
na ryzyko skażenia przez ludzi, któremu można zapobiec, stosując 
czystą (lub czystą i sterylną) odzież ochronną.

Tyvek® 600 Plus 

Kombinezon z kapturem, szwami zszytymi i zaklejonymi taśmą oraz 
samoprzylepną patką Tyvek® zasłaniającą zamek błyskawiczny i brodę. 
Dostępny również w wersji ze skarpetami. Odpowiedni do użytkowania  
w pomieszczeniach czystych klasy GMP C-D.

Tyvek® 600 Plus 

Kombinezon z kapturem, szwami zszytymi i zaklejonymi taśmą oraz 
samoprzylepną patką Tyvek® zasłaniającą zamek błyskawiczny i brodę. 
Dostępny również w wersji ze skarpetami. Odpowiedni do użytkowania  
w pomieszczeniach czystych klasy GMP C-D. 

Tyvek® 500 Xpert

Kombinezon z kapturem, zszytymi szwami wykonanymi na zewnątrz  
i zoptymalizowaną konstrukcją zapewniających bardzo niskie ryzyko przecieków do 
wnętrza kombinezonu. Odzież dostępna w różnych kolorach — białym, niebieskim 
i zielonym — umożliwia kodowanie kolorami na potrzeby różnych obszarów. 
Odpowiedni do użytkowania w pomieszczeniach czystych klasy GMP C-D.

Tyvek® 500 Xpert

Kombinezon z kapturem, zszytymi szwami wykonanymi na zewnątrz  
i zoptymalizowaną konstrukcją zapewniających bardzo niskie ryzyko  
przecieków do wnętrza kombinezonu. Odzież dostępna w różnych kolorach — 
białym, niebieskim i zielonym — umożliwia kodowanie kolorami na potrzeby 
różnych obszarów. Odpowiedni do użytkowania w pomieszczeniach czystych 
klasy GMP C-D.

Tyvek® 500 Labo

Lekki, wygodny i trwały kombinezon z osłonami na obuwie z podeszwą 
antypoślizgową, połączonymi z nogawkami kombinezonu. Odpowiedni  
do użytkowania w pomieszczeniach czystych klasy GMP C-D.

Badania  
i rozwój –
laboratoria farmaceutyczne 
 i toksykologiczne
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Zarękawek Tychem® 2000 C

Zarękawek o długości 50 cm zakończony szerokim ściągaczem przy nadgarstku  
i na ramieniu. Akcesoria Tychem® zostały zaprojektowane specjalnie do 
użytkowania z odzieżą Tychem® i pomagają zapewnić wzmocnioną ochronę  
części ciała szczególnie narażonych na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. 
Dostępny jest również fartuch wykonany z materiału Tychem® 2000 C. 
Szczegółowe dane przenikania dostępne są na naszej stronie internetowej.

Kat. III Typ PB [3-B] EN 14126

EN 14126

Category III TYPE 3

T3

Fartuch laboratoryjny Tyvek® 500

Fartuch laboratoryjny z zatrzaskami, model PL30NP. Zszywane szwy 
wykonane od wewnątrz. Z kołnierzem. Zapinany na zatrzaski. Bez kieszeni. 
Elastyczne mankiety rękawów (gumka nie jest umieszczona w tunelu). 
Odpowiedni do użytkowania w pomieszczeniach czystych klasy GMP C-D.

EN 14126
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Kat. III Typ PB [6-B]Category III TYPE 6 

Zadania
Czyszczenie reaktorów 
farmaceutycznych 

Liofilizowanie substancji czynnych

Pobieranie próbek do kontroli 
jakości

Zagrożenia
Narażenie na substancje czynne

Wytwarzanie  
substancji 
czynnych –
procesy chemiczne

Dostępne opcje ŚOI

Podczas wytwarzania substancji czynnych z użyciem procesów 
chemicznych należy stosować odzież ochronną (kat. III typ 3, 4, 5 i 6), 
która zapewnia ochronę przed czynnikami chemicznymi i drobnymi 
cząstkami stałymi oraz przepuszcza powietrze i parę wodną, ale 
odpycha płyny i aerozole na bazie wody. Niektóre procesy wymagają 
również ochrony przed silnie stężonymi organicznymi  
i nieorganicznymi substancjami chemicznymi.
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Pełna lista środków ochrony indywidualnej 
jest dostępna na stronie  SafeSPEC™. 
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jest dostępna na stronie  SafeSPEC™. 

Dostępne opcje ŚOI

Podczas produkcji aseptycznej kluczowe znaczenie ma ochrona 
procesu i produktu końcowego. W tym celu należy stosować 
ścisłe procedury działania, a także odpowiedni sprzęt i ŚOI, które 
minimalizują ryzyko zanieczyszczenia. Należy też zapewnić  
pracownikom wytrzymałe i wygodne ŚOI, które ochronią ich 
przed narażeniem na zagrożenia chemiczne lub biologiczne.  

Ważne: 

Opakowanie i sterylność
Przetwarzana w warunkach czystych i sterylna odzież i akcesoria (kody opcji MS i DS)  
są specjalnie przetworzone, aby zminimalizować uwalnianie cząstek stałych,  
a następnie składane w pomieszczeniach czystych klasy 4 zgodnie z normą ISO  
w celu zapewnienia aseptyczności podczas zakładania i zdejmowania. Opakowania 
jednostkowe pakowane są w pudełko kartonowe z dwoma wkładkami z polietylenu. 
Sterylizowane promieniami gamma. Dawka promieniowania jest zwalidowana zgodnie 
z normą ISO 11137, aby uzyskać poziom zapewnienia sterylności (SAL) 10-6.

 
Skuteczność filtracji bakterii i cząstek stałych 
Materiał Tyvek® IsoClean® CS wykazuje skuteczność filtracji bakteryjnej na poziomie 
98,4% i skuteczność filtracji cząstek stałych na poziomie 67% (5 razy lepsza ochrona 
przed przenikaniem drobnych cząstek stałych niż w przypadku tkanin poliestrowych 
wielokrotnego użytku), dzięki czemu doskonale sprawdza się jako ochrona zarówno 
pomieszczeń czystych, jak i operatorów.

Zadania
Rozładunek organicznych 
substancji chemicznych  
z ciężarówek

Praca z rozpuszczalnikami

Czyszczenie zbiorników/
pojemników

Zagrożenia
Narażenie na substancje czynne 

Wytwarzanie  
substancji 
czynnych –  
procesy biologiczne

Dostępne opcje ŚOI

Podczas wytwarzania substancji czynnych z użyciem procesów  
biologicznych należy stosować odzież ochronną (kat. III typ 3, 4, 
5 i 6), która zapewnia doskonałą odporność na przenikanie wielu 
różnych substancji chemicznych.

Tychem® 6000 F FaceSeal

Kombinezon z kapturem i gumowym uszczelnieniem kaptura wokół twarzy, 
zapewniający ścisłe przyleganie do maski pełnotwarzowej. Ściągacz w talii 
zapewnia optymalne dopasowanie kombinezonu, a rękawice wewnętrzne 
połączone z rękawami i skarpety rozpraszające ładunek elektrostatyczny 
połączone z nogawkami kombinezonu z osłoną cholewek butów zwiększają 
poziom ochrony użytkownika. Kombinezon zapewnia doskonałą ochronę przed 
przenikaniem wielu różnych substancji chemicznych, w tym organicznych 
substancji chemicznych, cząstek stałych i zagrożeń biologicznych.

TYPE 4Typ 4-B Typ 6-BTYPE 6 Typ 5-BTYPE 5-B TYPE 3

T3
Typ 3-B

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Kat.IIICategory III

EN 14126

EN 14126

Fartuch Tychem® 6000 F

Fartuch ochronny do połowy łydek, zapinany z tyłu, z zapięciem na rzep 
przy szyi i przewiązywany w pasie. Podwójne mankiety zapewniające lepszą 
ochronę i szczelniejsze dopasowanie do rękawic. Stójka osłaniająca szyję 
i gardło. Elastyczne mankiety rękawów. Szczegółowe dane przenikania 
dostępne są na naszej stronie internetowej. Odpowiedni do użytkowania  
w pomieszczeniach czystych klasy GMP C-D. 

Fartuch Tychem® 2000 C

Fartuch ochronny do połowy łydek, zapinany z tyłu, z zapięciem na rzep 
przy szyi i przewiązywany w pasie. Podwójne mankiety zapewniające lepszą 
ochronę i szczelniejsze dopasowanie do rękawic. Stójka osłaniająca szyję 
i gardło. Elastyczne mankiety rękawów. Szczegółowe dane przenikania 
dostępne są na naszej stronie internetowej. Odpowiedni do użytkowania  
w pomieszczeniach czystych klasy GMP C-D. 

EN 14126

EN 14126

Kat. III Typ PB [3-B]Category III TYPE 3

T3

EN 14126

EN 14126

Kat. III Typ PB [3-B]Category III TYPE 3

T3

Zadania
Aseptyczna produkcja 
szczepionek, ampułkostrzykawek 
i kropli do oczu

Zagrożenia
Skażenie mikrobiologiczne  
i cząsteczkowe produktu

Typowe środowisko 
pracy
Pomieszczenia czyste klasy GMP 
A-B

Końcowy etap 
wytwarzania 
leków – 
procesy aseptyczne

Kombinezon Tyvek® IsoClean® bez kaptura IC 183 B DS

Przetwarzany w czystych warunkach i sterylizowany promieniami gamma,  
z lamowanymi szwami zszywanymi od wewnętrznej strony oraz gumką  
w tunelu wokół nadgarstków i kostek.

Wysoka osłona na obuwie Tyvek® IsoClean® IC 458 B MS

Wysoka osłona na obuwie przetwarzana w czystych warunkach  
i sterylizowana promieniami gamma z podeszwą antypoślizgową Gripper™. 
Dostępna jest również wersja niesterylna (w opakowaniu zbiorczym).

Kaptur Tyvek® IsoClean® IC 668 B opcja MS

Przetwarzany w czystych warunkach i sterylizowany promieniami gamma 
kaptur z lamowanymi szwami zszywanymi od wewnętrznej strony i pełnym 
otworem na twarz. Dostępna jest również wersja niesterylna (w opakowaniu 
zbiorczym).

Typ PB [6-B]TYPE 6 EN 14126

EN 14126

Kat. IIICategory III Helmke Drum, kat. 1

CAT
1

ISO 11137-1ISO 11137 SAL

Typ PB [6-B]TYPE 6 EN 14126

EN 14126

Kat. IIICategory III Helmke Drum, kat. 1

CAT
1

ISO 11137-1ISO 11137 SAL

Zarękawek Tyvek® IsoClean® IC 501 B opcja MS

Przetwarzany w czystych warunkach i sterylizowany promieniami gamma, 
z lamowanymi szwami  zszywanymi od wewnętrznej strony. Elastyczny 
mankiet z gumką w tunelu na nadgarstku i ramieniu. Dostępna jest 
również wersja niesterylna (w opakowaniu zbiorczym).

Typ 6-BTYPE 6 EN 14126

EN 14126

Typ 5-BTYPE 5-B Kat. IIICategory III

Helmke Drum, kat. 1

CAT
1

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

ISO 11137-1ISO 11137 SAL

EN 14126

EN 14126

Kat. IIICategory III ISO 11137-1 Helmke Drum, kat. 1ISO 11137 SAL

CAT
1

Typ PB [6-B]TYPE 6 



Pełna lista środków ochrony indywidualnej 
jest dostępna na stronie  SafeSPEC™. 

Pełna lista środków ochrony indywidualnej 
jest dostępna na stronie  SafeSPEC™. 

Dostępne opcje ŚOI

Produkcja form dawkowania, takich jak pigułki, płyny, proszki czy 
pasty, wymaga przede wszystkim ochrony pracownika wykonującego 
różnorodne czynności związane z przygotowaniem produktu  
farmaceutycznego. Niezbędna jest odzież ochronna kategorii III typu 
4, 5 lub 6, zapewniająca ochronę przed drobnymi cząstkami stałymi 
oraz trwałość i wygodę dla użytkownika. Należy również wziąć pod 
uwagę ochronę procesu i produktu przed zanieczyszczeniem.

Zadania
Granulacja na mokro, mieszanie  
i powlekanie

Dozowanie, suszenie, mielenie  
i mieszanie

Zagrożenia
Żrące ciecze, cząstki stałe i pyły 
znajdujące się w powietrzu

Typowe środowisko  
pracy
Pomieszczenia czyste klasy GMP 
C-D

Końcowy etap 
wytwarzania 
leków – 
procesy nieaseptyczne

Tyvek® 600 Plus 

Kombinezon z kapturem, szwami zszytymi i zaklejonymi taśmą oraz 
samoprzylepną patką Tyvek® zasłaniającą zamek błyskawiczny i brodę. 
Dostępny również w wersji ze skarpetami.

Typ 6-BTYPE 6 TYPE 4Typ 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

Typ 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Kat. IIICategory III

Tyvek® 500 Xpert

Kombinezon z kapturem, zszytymi szwami wykonanymi na zewnątrz 
i zoptymalizowaną konstrukcją zapewniających bardzo niskie ryzyko 
przecieków do wnętrza kombinezonu. Odzież dostępna w różnych kolorach 
— białym, niebieskim i zielonym — umożliwia kodowanie kolorami na 
potrzeby różnych obszarów.

Typ 6-BTYPE 6 

EN 1149-5

EN 1149-5EN 14126

EN 14126

Typ 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Kat. IIICategory III

Tyvek® 500 Labo

Lekki, wygodny i trwały kombinezon z osłonami na obuwie z podeszwą 
antypoślizgową, połączonymi z nogawkami kombinezonu.

Wysoka osłona na obuwie Tyvek® IsoClean® IC 458 B 00 

Niesterylna wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową Gripper™, 
dostępna w opakowaniu zbiorczym.

Typ PB [6-B]TYPE 6 EN 14126

EN 14126

Kat. IIICategory III

Zarękawek Tyvek® IsoClean® IC 501 B 00

Niesterylny zarękawek z lamowanymi szwami zszywanymi od wewnętrznej 
strony, dostępny w opakowaniu zbiorczym. Elastyczny mankiet z gumką  
w tunelu na nadgarstku i ramieniu.

EN 14126

EN 14126

Kat. IIICategory III Typ PB [6-B]TYPE 6 

Zadania
Codzienne zadania produkcyjne

Czynności podczas ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej

Zagrożenia
Narażenie na łuk elektryczny

Narażenie na rozbłysk ognia

Narażenie na działanie pary 
pod ciśnieniem i ekstremalnie 
wysokiej temperatury

Praca  
w strefach  
zagrożenia  
wybuchem 

Dostępne opcje ŚOI

Strefy zagrożone wybuchem niosą ze sobą duże ryzyko potencjalnych 
oparzeń. Z tego powodu należy chronić pracowników przed  
zagrożeniami wynikającymi z narażenia na wysoką temperaturę, 
płomienie i łuk elektryczny.

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić 
ochronę przed łukiem elektrycznym pracownikom wykonującym prace 
elektryczne. Oprócz właściwości mechanicznych wykazuje również większą 
wytrzymałość, co oznacza mniejszą częstotliwość wymiany odzieży.

Nomex® Comfort

Unikatowa technologia materiału Nomex® Comfort zapewnia skuteczną 
ochronę Nomex® w postaci lekkiego, oddychającego i szybkoschnącego 
materiału. Gwarantuje lepszą ochronę przy dłuższym narażeniu i wyższych 
temperaturach. Nomex® jest odporny na wiele substancji chemicznych, 
a plamy z oleju schodzą szybciej niż w przypadku standardowej odzieży 
bawełnianej.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >12 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

Nomex® Xtreme Arc

Nomex® Xtreme Arc zapewnia ochronę termiczną i ochronę przed łukiem 
elektrycznym (wskaźnik ATPV) na poziomie 12 do 19 cal/cm2, co czyni go 
idealnym wyborem dla pracowników narażonych na duże ryzyko skutków 
wystąpienia łuku elektrycznego. Nomex® Xtreme Arc to skuteczna, 
jednowarstwowa i wygodna ochrona przed łukiem elektrycznym.

SHOWA 240

Rękawice ochronne z wyściółką wykonaną z materiału Kevlar®, ścieg 
13-oczkowy, zapewniają ochronę termiczną i przed łukiem elektrycznym. 
Powłoka dłoni z gąbki neoprenowej zapewnia pewny chwyt wszędzie tam, 
gdzie jest to niezbędne. Wyściółka wykonana z Kevlar® zapewnia średni 
poziom ochrony przed przecięciem.

Typ 6-BTYPE 6 

EN 1149-5

EN 1149-5EN 14126

EN 14126

Typ 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Kat. IIICategory III

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2011

2001X

EN 388

3X31C 42212X 2777

CAT IIIKat. III



Pełna lista środków ochrony indywidualnej 
jest dostępna na stronie  SafeSPEC™. 

Zadania
Praca z ostrymi przedmiotami

Ręczne przenoszenie materiałów, 
maszyn i urządzeń

Zagrożenia
Kontakt rąk z ostrymi  
krawędziami

Narażenie na łuk elektryczny

Konserwacja 
maszyn

Dostępne opcje ŚOI

Czynności konserwacyjne wymagają skutecznej ochrony dłoni 
przed skaleczeniem. W niektórych przypadkach może również 
występować zagrożenie łukiem elektrycznym.

SHOWA 240

Lekka rękawica podszyta materiałem Kevlar®, ścieg 13-oczkowy, powłoka 
wnętrza dłoni z gąbki neoprenowej. Trudnopalny materiał Kevlar® 
zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym do poziomu 2. Płasko 
zanurzona powłoka z gąbki neoprenowej zapewnia lepszą przyczepność, 
a anatomiczna konstrukcja zapobiega zmęczeniu dłoni.

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić 
ochronę przed łukiem elektrycznym pracownikom wykonującym prace 
elektryczne. Oprócz właściwości mechanicznych wykazuje również większą 
wytrzymałość, co oznacza mniejszą częstotliwość wymiany odzieży.   

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

ATG Maxiflex® Cut™ 34-1743

Rękawica wykonana z materiału Kevlar®, ścieg 18-oczkowy, zapewnia 
doskonałą zręczność i wygodę w połączeniu z wysokim poziomem 
odporności na przecięcie (poziom D). Kevlar® zapewnia również ochronę 
podczas kontaktu z gorącymi przedmiotami do temperatury 100°C. 
Wnętrze dłoni pokryte gąbką nitrylową zapewnia doskonały chwyt.

SHOWA S-TEX 581

Wyściółka z materiału Kevlar® zapewnia odporność na przecięcie do 
poziomu E (EN 388:2016) oraz ochronę podczas pracy z gorącymi 
przedmiotami. Wygodna wyściółka, ścieg 13-oczkowy, gwarantuje doskonałą 
manualność, a powłoka dłoni z gąbki nitrylowej — bezpieczną obsługę.

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D

Jednostki Thermo-Man®Centra techniczne Jednostki Arc-Man® 

Globalny 
zasięg
Działamy w 96 krajach i posiadamy centra techniczne zatrudniające 
ekspertów na całym świecie, aby zapewnić Ci wsparcie potrzebne 
przy wyborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Nasza aparatura Thermo-Man® (ocena oparzeń termicznych na 
manekinie wielkości dorosłego człowieka) i Arc-Man® (ocena 
obrażeń wywołanych przez łuk elektryczny) umożliwia prezentacje, 
które pomagają  edukować pracowników działów BHP na temat 
wytrzymałości i odporności na działanie wysokiej temperatury, 
płomienia i łuku elektrycznego, jaką zapewnia bezpieczny sprzęt 
ochrony indywidualnej DuPont.

2777

CAT III

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2011

2001X

EN 388

3X31C 42212X 2777

CAT IIIKat. III

2001X

EN 388

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004

4331D2777

CAT IIIKat. II

Kat. II



Tutaj  
znajdziesz 
pomoc
DuPont™ SafeSPEC™, nasze narzędzie internetowe pomoże Ci 
dobrać odpowiednią odzież firmy DuPont do użycia  
w środowisku, w którym występują zagrożenia chemiczne, 
termiczne, mechaniczne lub w pomieszczeniach czystych.

SafeSPEC™ posiada pełną bazę danych z wynikami badań 
materiałów Tychem® pod kątem odporności na przenikanie 
i umożliwia wyszukiwanie według zagrożeń lub branży, aby 
pomóc w znalezieniu właściwej ochrony do danego zadania.

 
safespec.dupont.co.uk



DuPont Personal Protection  
safespec.dupont.co.uk 
dpp.dupont.com 

      DuPont Personal Protection 
      @DuPontPPE

**OSTRZEŻENIE: Kombinezonów Tyvek®, ProShield® i większości odzieży Tychem®, w tym taśmy Tychem® 
2000 Tape, nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła, płomieni, iskier ani w strefach zagrożenia wybuchem lub 
środowisku potencjalnie łatwopalnym.

W strefach zagrożenia wybuchem lub potencjalnie łatwopalnych nie należy stosować odzieży nieodpornej na 
działanie płomienia. Zamiast tego zaleca się odzież niepalną lub odzież zapewniającą dodatkową ochronę, którą 
należy założyć na podstawową odzież niepalną.

Niniejsza informacja oparta jest na danych technicznych uznawanych przez firmę DuPont za rzetelne i może być 
weryfikowana w miarę uzyskiwania nowej wiedzy i doświadczenia. Ustalenie poziomu toksyczności i prawidłowy 
dobór środków ochrony indywidualnej jest obowiązkiem użytkownika. Informacje podane w niniejszym 
dokumencie odzwierciedlają parametry materiałów, a nie kompletnej odzieży, uzyskane w kontrolowanych 
warunkach laboratoryjnych. Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób posiadających kompetencje techniczne 
pozwalające im według własnego uznania i na własne ryzyko dokonać oceny pod kątem warunków użytkowania 
odzieży. Osoba zamierzająca wykorzystać te informacje powinna najpierw sprawdzić, czy odzież została wybrana 
prawidłowo do zastosowania. Aby nie narazić się na działanie substancji chemicznej, użytkownik powinien 
zaprzestać użytkowania odzieży, jeżeli materiał, z którego jest ona wykonana, uległ rozerwaniu, przetarciu lub 
przebiciu. Warunki użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, DLATEGO FIRMA DUPONT NIE UDZIELA 
ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH), W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI 
PRZYDATNOŚCI DO ZASTOSOWANIA I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK 
KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ INFORMACJI. Niniejsza informacja nie stanowi licencji upoważniającej do działalności 
na jej podstawie ani zalecenia naruszenia praw patentowych lub informacji technicznych firmy DuPont bądź innych 
podmiotów, obejmujących jakikolwiek materiał lub jego użytkowanie. 

MaxiFlex® Cut™ jest znakiem towarowym firmy ATG Ceylon (Pvt) Limited.
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i usługowe oznaczone symbolem ™, SM lub ® są własnością podmiotów stowarzyszonych DuPont de Nemours, Inc.,  
o ile nie zaznaczono inaczej. 
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