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Streszczenie, Rękawice diagnostyczne to jedna z metod ochrony personelu medycznego, 
których celem jest m.in. redukcja ryzyka krzyżowego zakażenia patogenami 
krwiopochodnymi i zranienia narzędziami chirurgicznymi. Mogą być wytwarzane z lateksu 

kauczuku naturalnego, jak również z materiałów syntetycznych, takich jak nitryl lub 
polichlorek winylu.  

Celem pracy była ocena i porównanie parametrów fizykochemicznych materiałów 
wykorzystywanych do produkcji ochronnych rękawic diagnostycznych lateksowych, 
nitrylowych i winylowych. Wykonane badania dotyczyły analizy wpływu procesu starzenia 
na zwilżalność powierzchni materiałów oraz na wybrane właściwości mechaniczne.  

W ramach zakresu pracy przeprowadzony został proces starzenia:  w zimnej wodzie (doba), 

we wrzącej wodzie (30 minut), w 0,9% NaCl odpowiednio w temperaturze 40°C i 60°C 
(tydzień). Dwie pierwsze metody wykorzystano także do oznaczenia chłonności wody.  
Do badania zwilżalności zastosowano dwie ciecze pomiarowe: wodę i dijodometan. Statyczną 
próbę rozciągania wykonano przy użyciu głowicy pomiarowej o zakresie mierzonej siły  

0-5 kN i prędkości rozciągania równej 10 mm/min. Dodatkowo po każdym  z procesów 

starzenia wykonano obserwacje mikroskopowe powierzchni materiałów. 
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że badane materiały odznaczały się 

większą chłonnością w wodzie wrzącej. Największe jej wartości zanotowano dla nitrylu.  

Podczas badania zwilżalności dla każdej z procedur starzenia otrzymano większe wartości 
kątów zwilżania dla wody oraz niższe wartości składowej polarnej swobodnej energii 
powierzchniowej. Wykazało ono także hydrofobowe właściwości materiałów. Głównym 
czynnikiem powodującym ich utratę na rzecz hydrofilowości była podwyższona temperatura. 
Wyniki statycznej próby rozciągania ujawniły nieliniowy charakter materiałów. Największe 
wartości naprężenia przed jak i po procesie starzenia zaobserwowano dla winylu, który 

odbiegał od materiałów na bazie kauczuku. Starzenie przyczyniło się do spadku naprężeń  
w materiale lateksowym i winylowym, natomiast ich wzrost wystąpił dla nitrylu. 

Analizując zebrane podczas badań wyniki i dostępną literaturę stwierdzono, że materiały 
rękawic powinny zachować charakter hydrofobowy. Hydrofilowość sprzyja adhezji komórek, 

gromadzeniu się zanieczyszczeń i bakterii na powierzchni rękawicy, co może skutkować 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakażenia i obniżoną precyzją ruchów. Wyniki 

statycznej próby rozciągania mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń. W wyniku 

procesu starzenia nitrylu zaobserwowany wzrost naprężeń skutkować może utratą 
elastyczności, co w praktyce oznacza obniżony komfort użytkowania rękawic. Decyzję  
o wyborze rękawic należy podjąć przede wszystkim w oparciu o środowisko ich stosowania. 
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