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 إعالن المطابقة لالتحاد األوروبي

 
 یصدر إعالن المطابقة ھذا فقط تحت مسؤولیة: 

 
 الجھة المصنّعة:    

         O&M Halyard, Inc. 
          9120 Lockwood Blvd 
          Mechanicsville, VA.  23116 

 

 الممثل المعتمد لدى االتحاد األوروبي:      

               Meath, Ireland 
 

 لقفازات واقیة غیر معقمة  TF12-02الملف التقني  
 

           Arc Royal 
           Virginia Road Kells, Co 

 اللون  وصف المنتج رمز المنتج

CLN3031XS HALYARD PUREZERO HG3 WHITE NITRILE GLOVES NON-STERILE AMBI (TACKY) أبیض 

CLN3031SM HALYARD PUREZERO HG3 WHITE NITRILE GLOVES NON-STERILE AMBI (TACKY) أبیض 

CLN3031MD HALYARD PUREZERO HG3 WHITE NITRILE GLOVES NON-STERILE AMBI (TACKY) أبیض 

CLN3031LG HALYARD PUREZERO HG3 WHITE NITRILE GLOVES NON-STERILE AMBI (TACKY) أبیض 

CLN3031XL HALYARD PUREZERO HG3 WHITE NITRILE GLOVES NON-STERILE AMBI (TACKY) أبیض 

CLN3231XS  قفازات بیضاء من النتریل غیر معقمةHALYARD PUREZERO HG3 SGX AMBI*  (ملساء) أبیض 

CLN3231SM  قفازات بیضاء من النتریل غیر معقمةHALYARD PUREZERO HG3 SGX AMBI*  (ملساء) أبیض 

CLN3231MD  قفازات بیضاء من النتریل غیر معقمةHALYARD PUREZERO HG3 SGX AMBI*  (ملساء) أبیض 

CLN3231LG  قفازات بیضاء من النتریل غیر معقمةHALYARD PUREZERO HG3 SGX AMBI*  (ملساء) أبیض 

CLN3231XL  قفازات بیضاء من النتریل غیر معقمةHALYARD PUREZERO HG3 SGX AMBI*  (ملساء) أبیض 

CLN9031XS  قفاز أزرق فاتح من النتریلHALYARD PUREZERO HG3 ،غیر معقم ،AMBI فاتحأزرق  ، لزج 

  CLN9031SM  قفاز أزرق فاتح من النتریلHALYARD PUREZERO HG3 ،غیر معقم ،AMBI أزرق فاتح ، لزج 

CLN9031MD  قفاز أزرق فاتح من النتریلHALYARD PUREZERO HG3 ،غیر معقم ،AMBI أزرق فاتح ، لزج 

CLN9031LG  قفاز أزرق فاتح من النتریلHALYARD PUREZERO HG3 ،غیر معقم ،AMBI أزرق فاتح ، لزج 

CLN9031XL  قفاز أزرق فاتح من النتریلHALYARD PUREZERO HG3 ،غیر معقم ،AMBI أزرق فاتح ، لزج 
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األوروبي)   (االتحاد  لالئحة  مطابق  اإلعالن  والمجلس    2016/425موضوع  األوروبي  البرلمان  عن  الوقایة  الصادرة  معدات  بشأن 
 . یتم إعالن المطابقة مع المعاییر التالیة: الشخصیة

 
 المقاییس:  

EN 420:2003+A1:2009 .المتطلبات العامة قفازات واقیة 
EN ISO 21420:2020  المتطلبات العامة وطرق االختبار   —القفازات الواقیة 

EN ISO 374-1:2016+A1:2018  .القفازات الواقیة من المواد الكیمائیة الخطرة والكائنات الدقیقة
 المصطلحات ومتطلبات األداء الخاصة بالمخاطر الكیمیائیة.

EN ISO 374-2:2019  القفازات الواقیة من المواد الكیمائیة الخطرة والكائنات الدقیقة. تحدید
 مقاومة االختراق. 

EN ISO 374-4:2019 القفازات الواقیة من المواد الكیمیائیة والكائنات الدقیقة. تحدید المقاومة .
 بواسطة المواد الكیمیائیة

EN ISO 374-5:2016یائیة والكائنات الدقیقة. المصطلحات  . القفازات الواقیة من المواد الكیم
 ومتطلبات األداء الخاصة بمخاطر الكائنات الدقیقة.  

EN 16523-1:2015+A1:2018   تحدید مقاومة المواد للنفاذیة بواسطة المواد الكیمیائیة. النفاذیة
 بواسطة مادة كیمیائیة سائلة في ظروف التالمس المستمر. 

  

CLN30512XS  قفازات بیضاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5  ،غیر معقمة ،AMBIأبیض ، لزجة 

CLN30512SM  قفازات بیضاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5  ،غیر معقمة ،AMBIأبیض ، لزجة 

CLN30512MD  قفازات بیضاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5  ،غیر معقمة ،AMBIأبیض ، لزجة 

CLN30512LG  قفازات بیضاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5  ،غیر معقمة ،AMBIأبیض ، لزجة 

CLN30512XL  قفازات بیضاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5  ،غیر معقمة ،AMBIأبیض ، لزجة 

CLN92512XS  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 SGX*  ،غیر معقمة ،AMBIزرقاء  ، ناعمة 

CLN92512SM  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 SGX*  ،غیر معقمة ،AMBIزرقاء  ، ناعمة 

CLN92512MD  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 SGX*  ،غیر معقمة ،AMBIزرقاء  ، ناعمة 

CLN92512LG  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 SGX*  ،غیر معقمة ،AMBIزرقاء  ، ناعمة 

CLN92512XL  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 SGX*  ،غیر معقمة ،AMBIزرقاء  ، ناعمة 

CLN90511XS  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 10  ،بوصات، غیر معقمةAMBI زرقاء  ، لزجة 

CLN90511SM  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 10  ،بوصات، غیر معقمةAMBI زرقاء  ، لزجة 

CLN90511MD  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 10  ،بوصات، غیر معقمةAMBI زرقاء  ، لزجة 

CLN90511LG  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 10  ،بوصات، غیر معقمةAMBI زرقاء  ، لزجة 

CLN90511XL  قفازات زرقاء من النتریلHALYARD* PUREZERO* HG5 10  ،بوصات، غیر معقمةAMBI زرقاء  ، لزجة 

2



 
 

LBL-00015 Rev. 1, Attachment AR 
 

  John M. Keynesplein 9) 2797,رقم الھیئة الُمبلغة  ،  BSI Group Netherlandsالُمبلغة،  یؤكد ھذا اإلعالن أن الھیئة  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands)    األوروبي باالتحاد  الخاص  النوع  أجرت فحص  وأصدرت  )  B(الوحدة  قد 
. تصنف قفازات الغرف  CE773146، وCE 773145، وCE 773144شھادات فحص النوع الخاص باالتحاد األوروبي أرقام  

بأنھا من الفئة الثالثة بموجب الئحة معدات الوقایة الشخصیة   بناء على    2016/425النظیفة  الغرف النظیفة مطابقة للنوع  وقفازات 
الداخلیة على   (الوحدة  الرقابة  فترات عشوائیة  الخاضعة لإلشراف على  المنتج  إجراءات فحص  إلى  باإلضافة  بموجب  C2اإلنتاج   ( 

CE 708082 . 

 

 التوقیع المعتمد: 

 
 

 
 أنجیال إل. بون 

 المدیر العالمي للشؤون التنظیمیة 
O&M Halyard, Inc. 

9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, VA, 23116 
 2022أغسطس  9التاریخ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األوروبي        لالتحاد  المطابقة  إعالن  اإلنترنت،    -مالحظة:  عبر  نسخ  على  الحصول  ویمكن  للمنتج،  الوجھة  للبلد  المناسبة  اللغة  إلى  اإلعالن  ھذا  ترجمة   ستتم 

 http://www.halyardhealth.com/informationباتباع االرتباط التالي: 
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