
Hvilke engangshansker 
passer for deg? 
Det vi i dagligtalen kaller “plasthansker”, kan være 
hansker av helt forskjellige materialer og varierende 
kvalitet. Her skal vi presentere engangshansker av 
ulike materialer, slik at du som bruker kan bli obs på 
hva du må kontrollere for å være optimalt beskyttet 
når du utfører dine arbeidsoppgaver. Deretter følger 
noen viktige råd. 

Engangshansker av vinyl

Engangshansker av vinyl er for mange førstevalget fordi de gir en viss grad av beskyttelse til en lav pris. Vinylhansker 
brukes blant annet innen renhold, næringsmiddelproduksjon, Horeca eller pleie og omsorg. 

Materialet og dets begrensninger
Vinyl (PVC/Polyvinylklorid) er en petroleum-basert film som ikke er molekylært tverrbundet i motsetning til nitril. PVC er i 
utgangspunktet et hardt materiale og for å kunne bruke dette til produksjon av engangshanker tilsettes mykgjørende kje-
mikalier (ftalater). Disse mykgjørende kjemikalene kan utgjøre opptil 45 % av vekten i vinylhansken. Vinylhansker vil til tross 
for disse mykgjørerne ikke være like elastisk som nitril- og latekshansker pga. molekylstrukturen i hanskene. På grunn av 
mangelen på tverrbindingen i molekylene vil de individuelle molekylene i vinylen ha en tendens til å skille seg når materia-
let strekkes eller bøyes, og vil ikke gå tilbake i sin opprinnelige form – slik molekylene i nitril- og latekshansker gjør. Dette 
gjenspeiler seg også i EN455 (standard for medisinske engangshansker), hvor kravet til strekkstyrke i engangshansker i 
vinyl er betydelig lavere enn kravet for nitril- og latekshansker. Den manglende tverrbindingen medfører at når man strekker 
i en vinylhanske så vil man få små hull (pinholes). I tillegg vil de hullene som eventuelt var der blir enda større, og hansken 
blir “lekk”. Hansken vil da av den grunn gi dårlig beskyttelse mot bakterier og virus. Vinylhansker sitter heller ikke tett nok 
rundt håndleddet og risikoen for smitteoverføring er derfor større enn ved bruk av engangshansker av lateks eller nitril. 
Dette har blitt påvist i en rekke sammenligningsstudier.678

Passformen er heller ikke like god, slik at fingerfølsomheten kan føles begrenset, særlig ved kliniske undersøkelser.
Engangshansker i vinyl anbefales ikke til beskyttelse mot kjemikalier.9

Ftalater
De mykgjørende kjemikaliene kalles for ftalater. De brukes i PVC-blandingen for å gjøre hanskene myke og smidige. Fta-
later binder seg ikke fullstendig til PVC-molekylene og kan derfor migrere (vandre) fra materialet. Ved arbeid med fete 
næringsmidler vil fettet i maten etter 3-5 minutter løse opp stoffer i hansken slik at ftalatene migrerer (vandrer) over i mat-
en eller absorberes inn i brukerens hud. Det er derfor svært viktig å bruke ftalatfrie hansker i kontakt med fete 
næringsmidler. De siste årene har man blitt stadig mer oppmerksom på problemet med at enkelte ftalater (særlig DE-
HP-ftalater) kan være hormonforstyrrende og forårsake diabetes type II. Bruken av dette stoffet i alle typer PVC-produkter 
bør derfor begrenses så mye som mulig, og spesielt ved kontakt med næringsmidler og særlig fettholdige næringsmidler.10

Brukes vinylhansker som inneholder ftalater, bør brukeren av hensyn til miljøet og de negative helseeffektene som ftalater 
har, være nøye med hvordan hanskene kastes. Hanskene bør sorteres som spesialavfall, slik at mengden av ftalater som 
kommer ut i naturen begrenses så mye som mulig.
Bruk av engangshansker av vinyl ved håndtering av mat er i dag forbudt for eksempel i Japan, og ifølge EU-direktiv2007/19/
EF er engangshansker som inneholder ftalater, forbudt å bruke ved håndtering av fettholdig mat som for eksempel kjøtt, 
kylling, laks og ost. 
Granberg har utviklet en en ftalatfri vinylhanske til bruk ved håndtering av fete næringsmidler.

Fordeler Ulemper

Lav pris Dårlig holdbarhet og strekkfasthet

Egnet til beskyttelse mot smuss og støv. Dårlig egnet til beskyttelse mot kjemikalier

Allergivennlige Dårlig elastisitet

Dårlig omslutning rundt håndleddet

Helsefarlige innholdsstoffer (ftalater) kan migrere fra 
hansken

Dårlig beskyttelse mot bakterier og virus.

6 Korniewicz DM, Laughon BE, Butz A, Larson E. Integrity of vinyl and latex procedure gloves. Nurs Res 1989:38(3):144–146 
7 Olsen RJ, Lynch P, Coyle MB, Cummings J, Bokete T, Stamm WE. Examination gloves as barriers to hand contamination in clinical practice. JAMA 1993; 270 (3): 350–353
8 Klein RC, Party E, Gershey EL. Virus penetration of examination gloves. Biotechiques 1990;9(2):196–199
9 AAMI Safe use of glutaraldehyde based products in health care facilities. American National Standard 1996 
10 Farliga ämnen i skyddshandskar, Göteborgsposten, 2013.11.09, s. 64–65

›› Det er svært viktig å bruke ftalatfrie hansker 
i kontakt med fete næringsmidler.
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Engangshansker av lateks

Engangshansker av lateks (naturgummi) er populære på grunn av sin smidighet, elastisitet, holdbarhet, passform og 
meget god fingerfølsomhet. Man begynte å bruke engangshansker av lateks på slutten av 1800-tallet, og bruken økte 
kraftig på 1980-tallet. 
Hanskene brukes innenfor industrien, renhold, helsesektoren og Horeca-bransjen (hotell, restaurant, café). 

Materialet og dets begrensninger
Lateks, eller naturgummi, utvinnes fra tresorten Heva Brasiliensis og er biologisk nedbrytbart og derfor miljøvennlig. En-
gangshansker av lateks er væsketette og har betydelig bedre rivestyrke og punkteringsmotstand enn engangshansker av 
vinyl. Latekshansker beskytter brukeren mot svake syrer, alkoholer, baser og visse fortynnede kjemikalieløsninger. Bortsett 
fra dette gir engangshansker av lateks generelt sett dårlig beskyttelse mot kjemikalier. 
Det er viktig å unngå kontakt med oljer og oljebaserte produkter, da slike produkter kan redusere latekshanskens beskyt-
telsesevne.1  Syrer og sollys kan redusere beskyttelsesevnen drastisk. Derfor er det særlig viktig at latekshansker oppbev-
ares riktig for best mulig holdbarhet.2 
En ulempe ved engangshansker av lateks er at de kan forårsake lateksallergi hos brukeren. Under fremstilling av lateks 
brukes det ofte et pudder av maisstivelse for at hansken skal bli enklere å ta av og på. Pudderet kan medføre at latek-
sallergenene spres i luften.3,4 
Hvis du er disponert for å utvikle lateksallergi, er det derfor viktig å finne et annet produkt, for eksempel hansker av vinyl 
eller nitril, avhengig av arbeidsoppgaven du skal utføre. 

Fordeler Ulemper

Svært god beskyttelse mot bakterier og virus Redusert beskyttelse ved kontakt med oljer

God fingerfølsomhet Syrer og sollys reduserer holdbarheten

Høy elastisitet, strekkfasthet og rivestyrke Bruk av hansken og hanskens pudder kan forårsake prob-
lemer med lateksallergi type I

God komfort og omslutning ved håndleddene Bruk av hansken kan forårsake problemer med kontak-
tallergi type VI (se informasjon om gummiakseleratorer)

1  Mellstrom, Wahlberg, Maibach. Protective Gloves for Occupational Use, CRC Press, 1994. 
2  Morton, M. Rubber technology, 3rd edition, Chapman & Hall, 1995 
3  OSHA Technincal Information bulletin: Potential for Allergy to NRL Gloves and other Natural Rubber products, 1999
4  National information for Safety and health. Preventing Allergic Reactions to Natural Rubber Latex in the Workplace, DHHS Publication No 97-135, June 1997

Engangshansker av nitril

Engangshansker av nitril er en voksende produktgruppe. Det finnes forskjellige typer nitrilhansker som er tilpasset ulike 
bruksområder og beskytter på ulike måter. Engangshansker av nitril brukes først og fremst innen helsesektoren, renhold, 
næringsmiddelindustrien og Horeca-bransjen, men også innen andre bransjer når man trenger en engangshanske som 
tåler visse kjemikalier. 

Materialet og dets begrensninger
Nitril er en syntetisk gummiblanding som består av akrylnitril og butadien (inneholder ikke lateksproteiner). Kombinas-
jonen av akrylnitril og butadien gir et materiale med høy slitestyrke og svært godt grep under tørre forhold. Nitril er 
bestandig mot oljer og en rekke kjemikalier. Hanskenes sammensetning og tykkelse avgjør hva slags kjemikalier de ulike 
hanskene er egnet til å håndtere. Engangshansker av Nitril gir tilnærmet like god  beskyttelse mot virus og bakterier 
som engangshansker i lateks.

Gummiakseleratorer
Det benyttes kjemikalier, såkalte gummiakseleratorer, for å gjøre engangshansker av lateks eller nitril myke og for å gi 
god fingerfølsomhet. Disse akseleratorene kan føre til at brukeren utvikler kontakteksem eller kontaktallergi (type IV) på 
hendene. Hvis man er disponert for å utvikle dette eller vil forebygge en slik utvikling bør man velge engangshansker av 
nitril som er akseleratorfrie.5

Fordeler Ulemper

Svært god beskyttelse mot bakterier og virus Syrer og sollys reduserer holdbarheten

God fingerfølsomhet Engangshansker av nitril som inneholder gummiakselera-
torer, kan medføre kontakteksem/kontaktallergi (type IV)

God komfort og omslutning ved håndleddene

Bestandig mot oljer

Bestandig mot en rekke kjemikalier

Bestandig mot glutaraldehyd (som brukes ved 
sterilisering)

5   http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Engangshansker/   

- Kontroller at engangshanskene du skal bruke, er testet, merket og 
 beregnet på arbeidsoppgaven du skal bruke dem til.
- Pudderfrie hansker reduserer risikoen for overføring av bakterier 
 sammenlignet med pudrede hansker. Dessuten kan pudderfrie 
 hansker redusere risikoen for allergiske reaksjoner som skyldes 
 hanskematerialet. 
- Velg riktig størrelse. Er hansken for stor eller for liten får du 
 dårligere beskyttelse og fingerfølsomhet. 

- Påse at du er ren og tørr på hendene før du tar på deg hanskene. 
- Hvis du har brukt desinfeksjonsmiddel på hendene, er det viktig at 
 den har tørket helt før du tar på deg hanskene.
- Ikke bruk håndkrem eller -lotion før du tar på deg hanskene, da 
 dette kan redusere hanskematerialets styrke. 
- Hvis du skal håndtere innhold med store mengder virus/bakterier, 
 må du bruke doble hansker.
- Bytt engangshansker ofte! 

›› Bruk av engangshansker – tenk på dette...

- Håndterer du kjemikalier, må du finne ut hvor lang hanskens 
 gjennombruddstid er for den aktuelle kjemikalien. 
- Håndterer du næringsmidler eller jobber ved et sykehus, tann-
 klinikk og lignende, er det svært viktig at du bytter hansker 
 mellom ulike arbeidsoppgaver, for å unngå spredning av bakterier. 
- Velg en hanske som har lav risiko for at du utvikler allergiske 
 reaksjoner eller kontakteksem på hendene. 

- Eksem og sår på hendene gjør at du har større risiko for kryss-
 kontaminering, selv om du bruker hansker. Kilde: http://www.fhi.no.
- Hold fingerneglene korte, og ikke bruk ringer! Lange negler 
 og smykker øker risikoen for skader på engangshanskene, noe 
 som gir dårligere beskyttelse.
- Når du tar av deg hanskene, er det veldig viktig at du bruker riktig 
 teknikk for å unngå at bakterier og virus spres. 

›› ›› ››

www.granberg.no
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