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Glid, snublen 
og fald

I SIKRE HÆNDER 
HOS SHOWA
Slut med undskyldninger med vores 
universelle løsning til håndbeskyttelse

HVAD ER HÅNDBESKYTTELSE?

TOP 5 OVER FARER FOR HÆNDERNE PÅ ARBEJDSPLADSEN

HVORNÅR SKAL DU BRUGE 
HÅNDBESKYTTELSE?

Den mest almindelige årsag 
til skaderne var slag (50 %), 
efterfulgt af skader 
forårsaget af en skarp 
genstand (25 %).

1000 på hinanden følgende 
håndskader viste 
følgende fordeling:

DE MEST ALMINDELIGE HÅNDSKADER

Uanset om du arbejder i et tørt, fedtet, olieret eller fugtigt miljø, er der 
ingen undskyldning for ikke at bære handsker med DURACoil-serien.

INGEN UNDSKYLDNINGER

Dine hænder udsættes for mange 
farer på arbejdspladsen.

Håndbeskyttelse er afgørende for at skåne 
hænderne for arbejdsrelaterede skader.

Sikkerhedsansvarlige for personlige 
værnemidler hører ofte en række 
klager fra arbejderne om, hvorfor 
de måske ikke bærer handsker:

NÅR ARBEJDERE IKKE 
VIL BÆRE HANDSKER

PRODUKTIONSVÆRDIEN AF BESKYTTELSESHANDSKER 
I EU28 2014-2017
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Håndskader står er årsag til næsten 10 % af akutte besøg på 
hospitalet og mere end 25 % af alle arbejdsulykker i USA.

De årlige omkostninger 
for hånd- og 
håndledsskader i Holland. 
Det gør det til den 
dyreste personskadetype.

740 
MIO. USD

HVILKE FARER MEDFØRER DET IKKE AT BÆRE HÅNDBESKYTTELSE?

FINGER- OG HÅNDSKADER FORÅRSAGET AF BORDSAVE 
I USA FRA 2010-2015
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”Jeg synes, at det er fint 
at have bare hænder”

”Handsker kommer i 
vejen for et godt greb”

”Jeg har 
sart hud”

”Mine hænder 
bliver svedige 
og glatte”

Fanget mellem 
klempunkter

Gentagen 
belastning 
(ergonomisk)

I skudlinjen 
for farer

Skarpe 
genstande

$

$

Derfor har SHOWA udviklet et udvalg af 
flerfunktionshandsker til en lang række 
anvendelsesområder i middel-/lavrisikozonen. 
Mød den nye DURACoil-serie:

7 prisbillige modeller med snitmodstand niveau C

Dobbelt beskyttelse til flere formål og mod snitrisici

God pasform, bevægelighed og greb under forskellige forhold

Blød, let og utroligt behagelig uden hudirritation

Klik her for at se flere oplysninger om DURACoil-udvalget.

Kilder: Statista, European Commission, US Bureau of Labor Statistics, CPSC, 
Safetyproresources.com, Safeopedia.com, ISHN.com, Euromarc

Kilder vurderer, at hvis der 
bæres handsker, 

reduceres risikoen for 
håndskader med 

27 %
KVÆSTELSER

17 %
BRUD

5 %
INFEKTIONER

42 %
SNIT

langt over

Håndskader udgør ca. 
17 % af alle 
skader, der 

resulterer i tab 
af arbejdsdage. 

60 %


